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APRESENTAÇÃO 

Neste Relatório 2018, buscaremos apresentar os resultados produzidos pelos advogados membros da 
Comissão Especial de Previdência Complementar da OAB/DF (CEPC) sob esta Gestão.  

Aprovada na gestão anterior e implantada nesta atual, a CEPC foi fundada já com um planejamento 
compartilhado e uma visão clara, no sentido de “Ser reconhecida, em dezembro de 2018, como referência 
de ambiente democrático destinado ao aprimoramento do Advocacia na previdência complementar”. 

Chegamos em dezembro de 2018 e pudemos perceber que a CEPC apresentou resultados notáveis. Em 
pouco mais de dois anos e meio de sua criação, iniciamos com 12 membros e concluímos com mais de 
52, o que a colocou num papel de destaque dentro e fora da Seccional.  

A qualidade dos membros também merece destaque. Tivemos entre nós não apenas advogados de fun-
dos de pensão – internos e externos – mas também advogados dirigentes e conselheiros das EFPC, advo-
gados de participantes, patrocinadores, assistidos, sindicatos, associações, seguradoras, membros da 
AGU, procuradores da Previc e estagiários. Foi, enfim, a união de profissionais militantes na previdência 
complementar, que encontraram na CEPC um local para o estudo, a discussão e a apresentação de solu-
ções para o adequado e perene desenvolvimento do setor, tal como está registrado na sua missão. 

Com um grupo dessa qualidade, aliado ao planejamento e o empenho pessoal de cada um, os resultados 
do trabalho fatalmente apareceram. Foram cinco seminários, uma audiência pública de nível nacional, 
dezenas de palestras com autoridades respeitadas no setor e com distintas formações, além de ativida-
des desempenhadas tanto no Congresso Nacional quanto na Previc que renderam à OAB/DF o respeito 
junto às demais instituições atuantes no setor e apoio explícito do Conselho Federal da OAB. 

Também merece nota a organização interna da CEPC. Montamos equipes temáticas formadas por advo-
gados interessados em tratar de distintas frentes na previdência complementar. Isto permitiu maior par-
ticipação e autonomia aos membros para desempenharem suas atividades dentro do planejamento es-
tabelecido pela Comissão.  

Tudo isto foi realizado com o aval da Diretoria da OAB/DF, especialmente do Presidente Juliano Costa 
Couto e do Secretário-Geral Jacques Veloso, que foram apoiadores de primeira hora e incansáveis defen-
sores dos projetos da CEPC. Esse empenho se refletiu no valoroso corpo de funcionários da Seccional, 
que trabalharam com competência e abnegação para que tudo funcionasse a contento. 

Portanto, é momento de expressar profunda gratidão a todos que participaram deste projeto e, sobre-
tudo, a comemoração por tudo que ocorreu, pois chegamos a dezembro de 2018 com a percepção de 
que a visão descrita no plano de trabalho efetivamente se tornou realidade.  

JORGE FAIAD 
Presidente da CEPC (2016-2018)  

 

 
Foto da 28ª Reunião Ordinária da CEPC, em dezembro de 2018 
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MISSÃO, VISÃO E VALORES 

MISSÃO: 

Trabalhar para que Advocacia cumpra sua importante função social, por meio do estudo, da discussão e 

da apresentação de soluções para o adequado e perene desenvolvimento da previdência complementar, 

no sentido de garantir crescente bem-estar aos seus destinatários. 

 

VISÃO 

Ser reconhecida, em dezembro de 2018, como referência de ambiente democrático destinado ao apri-

moramento do Advocacia na previdência complementar, para que sociedade reconheça a OAB/DF como 

um canal isento e eficaz de comunicação com Estado e demais entes envolvidos, além de uma intransi-

gente defensora da evolução deste segmento de acordo com os objetivos previstos na Constituição Fe-

deral. 

 

VALORES 

 Ética;  

 Tolerância;  

 Comprometimento;  

 Integridade;  

 Eficiência;  

 Coragem;  

 Bom-senso. 

 

Presidente Juliano Costa Couto, Presidente da CAL Jackson Domenico e integrantes da 5ª Reunião CEPC 
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REUNIÕES REALIZADAS 

19ª REUNIÃO | 20/2/2018 
 Apresentação de enquete enviada aos membros via Google Forms com as atividades a serem 

executadas em 2018 
 Aprovação da proposta de realização de palestras periódicas com autoridades da previdência 

complementar; 
 Abordagem dos projetos que serão conduzidos pelas Equipes Temáticas; 
 Andamento do projeto de produção do livro “Temas Atuais da Previdência Complementar” a ser 

produzido pelos membros da Comissão. 

 

20ª REUNIÃO | 15/3/2018 
 Palestra do executivo Amarildo de Oliveira, Presidente da Funpresp-Jud, com o tema “Previdên-

cia Complementar do Servidor Público 
 

 

Secretário Jacques Veloso dando boas-vindas ao Diretor Presidente da Funpresp-Jud Amarildo de Oliveira, junto com a Secretária-
Geral Adjunta Jordana Perfeito, Vice-Presidente Cristiane Castro e o Secretário Geral Renato Lôbo 
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OAB/DF debate previdência complementar para servidores públicos do Judiciário1 
Casa recebeu o diretor presidente da Funpresp-Jud, Amarildo de Oliveira, para esclarecer o tema 
 
A cultura previdenciária tem sido uma crescente 
no país com as prováveis mudanças na aposenta-
doria a partir da Reforma da Previdência. Para 
debater este assunto, a Comissão de Previdência 
Complementar recebeu, na última quinta-feira 
(15), o diretor-presidente da Fundação de Previ-
dência Complementar do Servidor Público Federal 
do Poder Judiciário (Funpresp-Jud), Amarildo de 
Oliveira, para falar sobre a aposentadoria dos ser-
vidores públicos. 

O regime é facultativo e visa administrar os pla-
nos de benefícios para os servidores federais do 
Judiciário, do Ministério Público da União e do 
Conselho Nacional do Ministério Público.  

Segundo Amarildo, até 2003 o servidor se aposen-
tava com paridade e integralidade no salário. A 
partir de 2004, a aposentadoria começou a ser 
calculada pela média salarial e em 2013, com a 
entrada em vigor da Funpresp-Jud, os servidores 
puderam optar pela previdência complementar 
para receber a integralidade do salário. “O valor 
da renda complementar que você receberá no fu-
turo dependerá de sua evolução na carreira, dos 
valores contribuídos, do período de acumulação e 
dos resultados dos investimentos”, esclareceu Oli-
veira. 

O diretor-presidente contou ainda que “a adesão 
é automática, mas que os pedidos de cancela-
mento são poucos, variando entre 5 e 6%”. Para 
ele, isso se dá pela diferença entre o salário dos 

servidores e o valor do teto estabelecido pelo 
RGPS. 

No evento, o secretário-geral da OAB/DF, Jacques 
Veloso de Melo, foi dar boas vindas ao palestrante 
e a Comissão e suscitou a importância do debate. 

Segundo Renato Lôbo, secretário-geral da Comis-
são de Previdência Complementar, é essencial 
para o servidor público conhecer a previdência 
complementar. “Sabemos que previdência pública 
está com problemas, e fundos como o Funpresp-
Jud auxiliam não só o movimento da economia, 
mas também o crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro”. 

Além disso, Lôbo lembrou que aderindo ao sis-
tema de previdência complementar, os servidores 
poderão manter o mesmo padrão financeiro do 
seu período de atividade mesmo após a aposenta-
doria. 

 
Palestrante Amarildo de Oliveira, Diretor-Presidente da Fun-
presp-Jud 

 

 

21ª REUNIÃO | 10/4/2018 
 Debate, sob a condução do Membro João Marcelo Barros Leal Montenegro Carvalho, acerca dos 

termos das seguintes Resoluções expedidas pelo Conselho Nacional de Previdência Comple-
mentar (CNPC) publicadas no DJU de 03/04/2018: 

o n.º 25/2018 (“Dispõe sobre as operações de transferências de gerenciamento de planos 
de benefícios entre entidades fechadas de previdência complementar.”),  

                                                                    
1 Matéria publicada no site da OAB/DF, em 20/3/2018 (http://www.oabdf.org.br/noticias/oab-df-debate-previdencia-
complementar-para-servidores-publicos-do-judiciario/_) 
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o nº 26/2018 (“Dispõe sobre a adoção de transações remotas pelas entidades fechadas de 
previdência complementar.”),  

o nº 27/2018 (“Dispõe sobre a prestação de serviços de auditoria independente para as en-
tidades fechadas de previdências complementar e dá outras providências.”),  

o n° 28/2018 (“Altera a Resolução NPCP nº 08, de 31 de outubro de 2011, estabelecendo 
regras para constituição/utilização do Fundo Administrativo das entidades fechadas de 
previdência complementar.”),  

 

 

22ª REUNIÃO | 21/5/2018 
 Aprovação do projeto de seminário sobre governança dos fundos de pensão, a ser elaborado em 

parceria com a Comissão de Legislação Anticorrupção e Compliance da OAB/DF; 
 Aprovação da indicação do nome do Presidente Jorge Faiad como candidato à vaga de membro 

de representante de instituidores junto ao Conselho Nacional de Previdência Complementar; 
 Informações sobre o andamento das contribuições feitas pela CEPC, por meio da Equipe Temá-

tica de Assuntos Regulatórios e Fiscalizatórios quanto à alteração do Decreto nº 4.942/2003, en-
tregue pessoalmente ao Diretor Superintendente da Previc, Fábio Coelho. 

 Palestra realizada pelo atuário Christian Aggensteiner Catunda, Diretor de Orientação Técnica e 
Normas da Previc a respeito das Resoluções CNPC nº 25, 26, 27 e 28/2018, além de peculiarida-
des atinentes à gênese das normas no âmbito daquela autarquia. 

 
Seccional recebe palestra sobre normas do Conselho de Previdência Complementar2 
Encontro abordou como o conselho trabalha no aprimoramento regulatório das normas 
 

 

O atuário Christian Catunda, Diretor de Orientação Técnica e Normas da Previc, respondendo dúvidas dos 
membros da CEPC 

                                                                    
2 Publicado no site da OAB/DF em 30/5/2018 (http://www.oabdf.org.br/noticias/seccional-recebe-palestra-sobre-
normas-do-conselhode-previdencia-complementar/) 
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A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do 
Distrito Federal recebeu o diretor substituto de 
técnica e normas da Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar (Previc), Christian 
Aggensteiner Catunda, para uma reunião com a 
Comissão Especial de Previdência Complementar 
da OAB/DF. O convidado compareceu ao plenário 
do 5º andar da sede da Seccional, na 516 Norte, 
no dia 21 de maio. 

Durante o encontro, o principal assunto abordado 
foi o aprimoramento regulatório relacionado às 
recentes normas publicadas pelo Conselho Nacio-
nal de Previdência Complementar (CNPC) e pela 

Previc. De acordo com Christian Aggensteiner, a 
superintendência se dedica a criar diversas linhas 
de defesa, a fim de evitar a ocorrência de fatos 
que maculem a imagem das entidades fechadas e 
dos participantes da previdência complementar. 

Ao final, o presidente da comissão, Jorge Faiad, e 
o secretário-geral, Renato Lôbo, conduziram de-
bate no qual o convidado pôde esclarecer dúvidas 
e receber sugestões do público presente. A reunião 
também contou com a presença do procurador-
chefe da Previc, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira 
Filho. 

 

 

23ª REUNIÃO | 26/6/2018 
 

 Aprovação do Seminário da CEPC em parceria com o Instituto Brasileiro de Previdencia Comple-
mentar e Saúde Suplementar (IPCOM), intitulado ” A nova regulação de investimentos e a res-
ponsabilidade dos gestores de Fundos de Pensão”, tratando da Resolução CMN n° 25, publicada 
em 25/5/2018;  

 Proposta de inclusão de palestras internas e seminários promovidos pela CEPC na contagem de 
pontos para certificação;  

 Andamento dos preparativos do seminário “Compliance na Previdência Complementar” a ser 
elaborado pela CEPC em parceria com a Comissão de Legislação Anticorrupção e Compliance da 
OAB/DF. 

 Palestra do Presidente da Associação Nacional Independente dos Dirigentes Eleitos das Entida-
des Fechadas de Previdência Complementar (FIDEF), Augusto Miranda sobre o papel do diri-
gente eleito nas entidades fechadas de previdência complementar.  
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O Papel dos Dirigentes Eleitos nos Fundos de Pensão é discutido na OAB/DF3 
Assunto foi debatido em evento promovido pela Comissão de Previdência Complementar 
 

 

O Presidente da Associação Nacional Independente dos Diri-
gentes Eleitos das Entidades Fechadas de Previdência Comple-
mentar (FIDEF), Augusto Miranda, durante a exposição de sua 
palestra. 

A Comissão Especial de Previdência Complemen-
tar da OAB/DF promoveu, na noite desta terça-
feira (26), na sede da Seccional, na 516 Norte, 
uma palestra sobre o papel dos dirigentes eleitos 
nos fundos de pensão. A reunião foi organizada 
pelo presidente da Comissão, Jorge Faiad, e pelo 
secretário-geral da Comissão, Renato Lôbo. 

O tema foi abordado pelo presidente da Associa-
ção Nacional Independente dos Dirigentes das 
Entidades Fechadas de Previdência Complemen-
tar (Fidef), Antonio Augusto de Miranda. Em sua 
fala, ele destacou o principal objetivo da criação 
da instituição que coordena. “Manifesto por uma 
mudança regulatória mais protetiva para impedir 
a fragilidade da Legislação Vigente”, disse. 

Foram listados pelo palestrante alguns aspectos 
regulatórios relevantes para obter maior nível pro-
tetivo contra os riscos incidentes sobre o patrimô-
nio administrado pelos fundos de pensão. Dentre 
os quais, destacam-se os projetos de alteração da 
lei dos crimes contra o sistema financeiro, do de-
creto sancionatório do setor e da resolução do 
Conselho Monetário Nacional que trata dos inves-
timentos das reservas dos planos de previdência 
complementar. 

O presidente da Fidef também ressaltou as princi-
pais atividades e ações que a Associação vem con-
duzindo para tais mudanças nesse processo regu-
latório e elogiou a participação da OAB/DF na dis-
cussão dessa matéria. Ao final da exposição, os 
advogados membros da Comissão e demais pre-
sentes também puderam debater sobre os temas 
apresentados, principalmente aqueles relaciona-
dos à governança dos fundos de pensão. 

A Fidef foi fundada em setembro de 2014 e con-
grega dirigentes e conselheiros eleitos, de perfil in-
dependente, de alguns dos maiores fundos de 
pensão de empresas estatais (Previ, Funcef, Pos-
talis, Petros, Centrus, entre outras), cujo patrimô-
nio administrado alcança a marca de aproxima-
damente R$ 300 bilhões, destinados a cerca de 
500 mil participantes e aposentados. 

 

 

24ª REUNIÃO | 24/7/2018 

 
 Audiência Pública designada, pela Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar, para 

o próximo dia 27/07/2018, objetivando discutir a “Governança do Regime de Previdência Com-
plementar”: participação da CEPC—OAB/DF e eventuais sugestões; 

 Participação da CEPC no Seminário de Direito Previdenciário da OAB/DF em parceria com a Co-
missão de Seguridade Social da OAB/DF (CSS); 

                                                                    
3 Publicado no site da OAB/DF em 28/6/2018 (http://www.oabdf.org.br/noticias/o-papel-dos-dirigentes-eleitos-nos-
fundos-de-pensao-e-discutido-na-oab-df/) 
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 Atividades da CEPC—OAB/DF para a contagem de pontos nos Programas de Educação Continu-
ada das Certificadoras autorizadas pela PREVIC. 

 Palestra do atuário Antonio Fernando Gazzoni, Diretor da Mercer Human Resource  Consulting, 
com o tema “Transferência de Riscos Atuariais na Previdência Complementar”  

 
CEPC debate relação entre entidades fechadas de previdência complementar e as segurado-
ras4 Evento contou com a presença do atuário Antônio Fernando Gazzoni 
 

 

O atuário Antonio Fernando Gazzoni, Diretor da Mercer Human 
Resource  Consulting, durante a exposição da palestra “Trans-
ferência de Riscos Atuariais na Previdência Complementar” 

No dia 24 de julho, a Comissão Especial de Previ-
dência Complementar (CEPC) da OAB/DF recebeu 
o atuário Antônio Fernando Gazzoni, diretor da 
consultoria multinacional Mercer, para debater a 
transferência de riscos atuariais de Entidades Fe-
chadas de Previdência Complementar (EFPC) 
para seguradoras. Esse tipo de operação, muito 
comum em países onde a previdência comple-
mentar encontra-se em estágio mais desenvol-
vido, permite que empresas patrocinadoras prote-
jam-se contra riscos atuariais inerentes a planos 
de previdência, sem abrir mão de conferir segu-
rança aos seus empregados. 

Neste modelo, uma seguradora poderá ser con-
tratada para assegurar benefícios de pensão por 
morte e aposentadoria por invalidez, por exemplo, 
“coberturas essas que seriam complementares à 
acumulação de patrimônio feita na EFPC”, afir-
mou o especialista. Esse tipo de relação entre 
EFPC e seguradoras tem se tornado cada vez 
mais comum. 

Considerando que os novos planos de previdência 
complementar têm sido estruturados, majoritaria-
mente, na modalidade de contribuição definida, 

                                                                    
4 Publicado no site da OAB/DF em 27/7/2018 (http://www.oabdf.org.br/noticias/cepc-debate-relacao-entre-entida-
des-fechadas-de-previdencia-complementar-e-as-seguradoras/) 

em que o benefício de aposentadoria dependerá 
do saldo constituído na conta do empregado que 
participa do plano, as EFPC e as seguradoras têm 
desenvolvido uma alternativa de cobertura do de-
nominado risco de longevidade. “Caso o aposen-
tado, por ter superado sua expectativa de sobre-
vida, exaurir o saldo da sua conta na EFPC, então 
a seguradora poderá dar continuidade aos paga-
mentos da sua aposentadoria, garantindo uma 
cobertura vitalícia”, explicou Antônio Gazzoni. 

 
Membros da CEPC presentes na reunião. 

 

O atuário vê essa aproximação entre EFPC e segu-
radoras como um avanço e considera que a regu-
lamentação deve incentivar esse tipo de opera-
ção, de modo a permitir que as empresas patroci-
nadoras não se limitem a constituir planos de pre-
vidência complementar meramente financeiros, o 
que poderá acarretar um problema social no fu-
turo. 
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25ª REUNIÃO | 21/8/2018 

 
 Andamento dos projetos elaborados pela CEPC referentes ao “Seminário de Direito Previdenciá-

rio da OAB/DF” em parceria com a Comissão de Seguridade Social da OAB/DF (CSS); e o seminá-
rio “Compliance na Previdência Complementar” em parceria com a Comissão de Legislação An-
ticorrupção e Compliance da OAB/DF. 

 Atividades da CEPC—OAB/DF para a contagem de pontos nos Programas de Educação Continu-
ada das Certificadoras autorizadas pela PREVIC. 

 Palestra com os recebeu os pesquisadores da Universidade de Brasília Diana Vaz de Lima (PhD) e 
Eric Ribeiro Fernandes, sobre o impacto das novas regras de solvência sobre o equilíbrio finan-
ceiro e atuarial dos planos de benefício administrados pelos fundos de pensão. 

 
OAB/DF discute as regras de solvência para o equilíbrio dos planos de benefício na previdência 
complementar5 
 
No último dia 21, a Comissão Especial de Previ-
dência Complementar da OAB/DF recebeu os pes-
quisadores da Universidade de Brasília Diana Vaz 
de Lima (PhD) e Eric Ribeiro Fernandes, que expu-
seram um estudo sobre o impacto das novas re-
gras de solvência sobre o equilíbrio financeiro e 
atuarial dos planos de benefício administrados pe-
los fundos de pensão. 

Autores de artigo científico finalista numa premia-
ção internacional promovida pela Universidade de 
São Paulo em julho deste ano, os pesquisadores 
apresentaram aos membros da Comissão os re-
sultados das análises que fizeram a respeito do 
impacto das novas regras equacionamento de dé-
ficits e destinação de superávits instituídas pelo 
Conselho Nacional de Previdência Complementar 
para cumprimento dos fundos de pensão. 

Para o estudo, os pesquisadores analisaram as 
demonstrações contábeis e atuariais dos 323 pla-
nos de benefício definido atualmente existentes 
no Brasil e encontraram a expressiva maioria de-
les em situação de déficit ou superávit. 

Após avaliar as demonstrações e os impactos ad-
vindos com a nova regra, chegaram à conclusão 
de que as alterações normativas, ao tempo em 
                                                                    
5 Matéria publicada no site da OAB/DF, de 27/8/2018 (http://www.oabdf.org.br/noticias/oab-df-discute-as-regras-
de-solvencia-para-o-equilibrio-dos-planos-de-beneficio-na-previdencia-complementar/) 

que trouxeram maior flexibilização e exposição de 
risco para os investimentos dos fundos de pensão, 
elevaram a garantia do benefício por aumenta-
rem a duração do cumprimento das obrigações de 
equilíbrio (“duration”). Na prática, as novas regras 
possibilitaram um equacionamento de déficit R$ 
26 bilhões menor que aquele exigível com base na 
regra anterior, atenuando os custos para partici-
pantes, assistidos e patrocinadores. 

A reunião contou com a participação dos advoga-
dos membros da Comissão Especial de Previdên-
cia Complementa e de convidados.  

 

Membros da CEPC Jorge Faiad e Fernanda Mandarino entre-
gando certificados aos palestrantes Eric Ribeiro e Diana Vaz 
de Lima 
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26ª REUNIÃO | 25/9/2018 

 Andamento dos projetos elaborados pela CEPC referentes ao “Seminário de Direito Previdenciá-
rio da OAB/DF” em parceria com a Comissão de Seguridade Social da OAB/DF (CSS); e o seminá-
rio “Compliance na Previdência Complementar” em parceria com a Comissão de Legislação An-
ticorrupção e Compliance da OAB/DF. 

 Palestra com o Consultor Legislativo do Senado Federal Rafael Silveira e Silva, com a tema “Re-
flexões sobre a Governança Pública nos Fundos de Pensão”. 

 
OAB/DF promove palestra sobre governança pública dos fundos de pensão6 
 

 

Consultor Legislativo do Senado Federal Rafael da Silveira e 
Silva durante sua palestra na CEPC 

No último dia 25, a Comissão Especial de Previ-
dência Complementar da OAB/DF recebeu o Con-
sultor Legislativo Rafael Silveira e Silva, que reali-
zou palestra sobre a Governança Pública nos Fun-
dos de Pensão. Mestre e doutor em Ciências Políti-
cas pela Universidade de Brasília (UnB), o pales-

                                                                    
6 Matéria publicada no site da OAB/DF em 26/9/2018 (http://www.oabdf.org.br/noticias/oab-df-promove-palestra-
sobre-governanca-publica-dos-fundos-de-pensao/) 

trante é autor de diversos estudos sobre gover-
nança na previdência complementar no Senado 
Federal e vem colaborando ativamente na formu-
lação de projetos de lei que poderão vir a modifi-
car a atual legislação que disciplina a matéria. 

Na sua exposição, o consultor legislativo falou so-
bre os desafios da governança dos fundos de pen-
são, especialmente aqueles patrocinados pelas 
empresas estatais. Discorreu sobre os conflitos 
entre os grupos de influência e poder existentes 
dentro e fora dessas entidades de previdência e a 
necessidade de se aprimorar as normas para a di-
minuição da influência e da ingerência político-
partidária, de modo a valorizar os princípios do 
profissionalismo da gestão, dos controles internos 
e da transparência da gestão dos planos. 

Durante a palestra, foram trazidas discussões so-
bre a ideia de se criar a autorregulação, a figura do 
conselheiro independente, a corresponsabilidade 
dos membros dos conselhos deliberativo, fiscal e 
diretoria executiva ante os danos causados, o for-
talecimento do conselho fiscal e a responsabiliza-
ção dos auditores e empresas de auditoria inde-
pendente. 

No âmbito da governança pública, discutiu-se so-
bre autonomia de agência para regular a previ-
dência complementar composta por dirigentes 
dotados de mandato fixo e submetidos à sabatina 
pelo Parlamento, a exigência de audiências e con-
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sultas públicas prévias para a criação de normati-
vos, além dos limites dos tribunais de contas para 
a fiscalização dos fundos de pensão. 

A reunião contou com a participação dos advoga-
dos membros da Comissão Especial de Previdên-
cia Complementar. Também estiveram presentes, 
como convidados, servidores da Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar – PRE-
VIC, representantes da Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência Complemen-
tar – ABRAPP e de outras associações. 

Palestrante do mês com os membros da CEPC Jorge Faiad, Edi-
lane Copalo e Renato Lôbo. 

 

27ª REUNIÃO | 30/10/2018 

 Resultado “Seminário de Direito Previdenciário da OAB/DF” realizado em parceria com a Comis-
são de Seguridade Social da OAB/DF (CSS);  

 Resultado do seminário “Compliance na Previdência Complementar” realizado em parceria com 
a Comissão de Legislação Anticorrupção e Compliance da OAB/DF. 

 Palestra com auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e membro da Comissão de Mediação e 
Conciliação e Arbitragem (CMCA) da Previc Luís Angoti, com o tema “Conciliação, Mediação e 
Arbitragem na Previdência Complementar”. 

 
OAB/DF promove palestra sobre conciliação, mediação e arbitragem na Previdência Comple-
mentar7 Auditor-fiscal Luís Angoti apresentou as vantagens do uso dos mecanismos de conciliação 
 

 

Palestrante do mês recebendo certificado dos membros da 
CEPC Sandra Montenegro, Jordana Perfeito e Jorge Faiad 

 

                                                                    
7 Matéria publicada no site da OAB/DF em 5/11/2018 (http://www.oabdf.org.br/noticias/oab-df-promove-palestra-
sobre-conciliacao-mediacao-e-arbitragem-na-previdencia-complementar/) 

No último dia 30 de outubro, a Comissão Especial 
de Previdência Complementar recebeu o auditor-
fiscal da Receita Federal do Brasil Luís Angoti para 
uma exposição acerca da Conciliação, Mediação e 
Arbitragem no âmbito da Previdência Comple-
mentar. Além de explicitar as vantagens da utili-
zação dos referidos mecanismos de composição 
de litígios e de tratar da sua respectiva evolução 
legislativa, o auditor abordou os detalhes de casos 
concretos submetidos à CMCA – PREVIC, preser-
vadas as informações e circunstâncias sigilosas. 

Ao final, houve intenso debate acerca da possibili-
dade de inclusão da cláusula compromissória no 
bojo de estatutos de Patrocinadoras, convênios de 
adesão e outros instrumentos, assim como dos 
seus respectivos efeitos jurídicos, discussão esta 
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que contou com a participação e a abalizada con-
tribuição dos membros da Comissão de Arbitra-
gem da OAB/DF, que também prestigiaram a pa-
lestra. 

O palestrante exerceu atividades na esfera da Su-
perintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar (PREVIC), destacando-se, dentre elas, a 
sua designação como conciliador para oficiar pe-
rante a Comissão de Mediação, Conciliação e Arbi-
tragem do Órgão Supervisor e Fiscalizador do Sis-
tema da Previdência Complementar no Brasil. 

 

 

28ª REUNIÃO | 11/12/2018 

 Balanço da gestão da CEPC no triênio 2016-2018 
 Palestra com o executivo Leonardo Bosco Mattar Altoé, Diretor de Previdência, Produtos e Rela-

cionamento da FIPECq Previdência. 
 
Comissão encerra gestão discutindo meios para o crescimento da previdência complementar8 
Reunião também apresentou balanço da gestão 

 

Membros da CEPC Jorge Faiad e João Marcelo Carvalho condecorando o palestrante do mês 

 

Na última terça-feira, dia 11 de dezembro, a Co-
missão de Previdência Complementar da OAB/DF 

                                                                    
8 Matéria publicada no site da OAB/DF de 18/12/2018 (http://www.oabdf.org.br/noticias/comissao-encerra-gestao-
discutindo-meios-para-o-crescimento-da-previdencia-complementar/) 

se reuniu para fazer um retrospecto das ativida-
des realizadas durante os últimos três anos. A Co-
missão fechou o ano com cinco seminários, uma 
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audiência pública nacional e dezenas de palestras 
e atividades correlatas. Com isso, a Seccional co-
laborou para o aumento da importância da advo-
cacia na previdência complementar, ao permitir a 
discussão da matéria de forma equilibrada e téc-
nica por todos os atores envolvidos na área. 

Para marcar o encerramento das atividades, a Co-
missão contou com a presença do executivo Leo-
nardo Altoé, Diretor de Previdência, Produtos e 
Relacionamento da FIPECq Previdência, que mi-
nistrou a palestra “Novos Produtos para a Previ-
dência Complementar Fechada”. Ao trazer temas 
contemporâneos para o centro da discussão, Al-
toé questionou a forma como são oferecidos os 
planos de benefícios de previdência complemen-
tar ao público. Ele também destacou que as inten-
sas mudanças ocorridas recenetemente convi-
dam os gestores a repensar suas estratégias. 

O palestrante afirmou ser possível oferecer aos 
participantes e seus dependentes novos produtos 
a partir de estruturas já existentes nos fundos de 
pensão. Citou o exemplo do plano de benefícios FI-
PECqPREV, administrado pela FIPECq Previdên-
cia, como um dos vários exemplos válidos encon-

trados no segmento, por ser um plano de contri-
buição definida focado em projetos de vida que 
são customizados pelo e para o participante. 

O palestrante concluiu que esses novos produtos 
(clube de vantagens, reversão de descontos em 
créditos para a reserva previdenciária e assessora-
mento financeiro e tributário gratuitos) são a ten-
dência a ser seguida pelos fundos de pensão nos 
próximos anos, especialmente diante do fim da di-
cotomia entre segmento aberto e fechado da pre-
vidência complementar, com a provável fusão en-
tre Susep e Previc, o que implicará a reinvenção 
das atuais entidades fechadas de previdência 
complementar para que possam sobreviver à 
nova realidade que se aproxima. 

Ao final, o presidente da Comissão de Previdência 
Complementar da OAB/DF, Jorge Faiad, agrade-
ceu a presença do palestrante, a colaboração da 
sociedade e, sobretudo, o apoio dos 51 advogados 
e estagiários membros da Comissão. Concluiu os 
trabalhos registrando alguns tópicos que essa 
gestão sugerirá para a próxima a fim de que advo-
cacia brasiliense prossiga colaborando para o for-
talecimento da previdência complementar. 
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EVENTOS PROMOVIDOS 

4º EVENTO | SEMINÁRIO OAB/DF - IPCOM: “NOVA REGULAÇÃO DE INVESTI-
MENTOS E A RESPONSABILIDADE DOS GESTORES DE FUNDOS DE PENSÃO” 

 

Em 2018, a CEPC inicia o ciclo de 

eventos por meio de parcerias com 

instituições importantes para a pre-

vidência complementar.  

O 1º evento já evidenciava o caráter 

inovador, ao ser realizado em par-

ceria com o Instituto Brasileiro de 

Previdência Complementar e Sa-

úde Suplementar (IPCOM), dia 28 

de junho, às 9h, no Auditório da 

Sede da Associação Nacional dos 

Advogados Públicos Federal 

(ANAFE) com o seminário “A Nova 

Regulação de Investimentos e a 

Responsabilidade dos Gestores de 

Fundos de Pensão. 

Elaborado poucos dias depois da publicação da Resolução CMN n° 4.661, de 25/5/2018, o evento desta-

cou-se por ter sido primeiro a discutir as mudanças da nova norma reguladora dos investimentos dos fun-

dos de pensão em Brasília. Como palestrantes, contou com a presença do Diretor-Superintendente da 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar Fábio Coelho, do ex-Secretário de Previdência 

Complementar e Presidente da Funpresp-Exe Ricardo Pena, além dos juristas Ana Paula de Raeffray e 

Sérgio de Andrea Ferreira. 

Com intensa discussão sobre as mudanças nas regras de investimentos dos planos de benefícios de previ-

dência complementar, o público, formado majoritariamente profissionais, dirigentes e conselheiros de 

fundos de pensão, pode compreender melhor os motivos para a alteração da legislação sobre a matéria 

após quase uma década sem modificações substanciais.  

Folder do 1º evento da CEPC de 2018 



Relatório 2018 | Comissão Especial de Previdência Complementar | CEPC-OAB/DF 
 

 

Diretor Superintendente da Previc Fábio Coelho com o Presidente da CEPC Jorge Faiad e o Presidente da Funpresp-Exe Ricardo Pena 

 
OAB/DF e IPCOM promovem debate sobre nova regulação de investimentos de Fundos de 
Pensão9 
Evento realizado na Anafe contou com a presença de especialistas no assunto 
 

 
Auditório da Anafe durante o seminário. 

Na última quinta-feira (28), a Comissão Especial 
de Previdência Complementar da OAB/DF, em 
parceria com o Instituto de Previdência Comple-
mentar e Saúde Suplementar (IPCOM), promove-
ram o seminário “A Nova Regulação de Investi-
mentos e a Responsabilidade dos Gestores de 
Fundos de Pensão”. Realizado na sede da Associ-
ação Nacional dos Advogados Públicos Federais 

                                                                    
9 Matéria publicada no site da OAB/DF em 29/6/2018 (http://www.oabdf.org.br/noticias/oab-df-e-ipcom-promovem-
debate-sobre-nova-regulacao-de-investimentos-de-fundos-de-pensao/) 

(Anafe), o evento debateu a nova regulação de in-
vestimentos de Fundos de Pensão trazida pela 
Resolução CMN nº 4.661, de 25/5/2018, que traz 
nova disciplina para os investimentos de reservas 
que atualmente ultrapassam a casa dos R$ 800 
bilhões. 

 
Presidente da Funpresp-Exe Ricardo Pena 

O painel de abertura do evento contou com a pa-
lestra de Fábio Coelho, diretor-superintendente 
substituto da Superintendência Nacional de Previ-
dência Complementar (Previc), e de Ricardo Pena, 
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presidente da Funpresp-Exe. Em sua fala, Fábio 
Coelho apresentou os principais aspectos da nova 
regulação, que fortalecem as linhas de defesa do 
patrimônio dos participantes. Demonstrou que 
várias alterações nas normas não constituem no-
vidades, mas apenas buscaram aclarar obriga-
ções que já decorriam do dever fiduciário dos ges-
tores de entidades fechadas de previdência com-
plementar. 

Ricardo Pena, por sua vez, abordou a nova norma 
sob o viés de quem já esteve na condição de fisca-
lizador e agora está na condição de fiscalizado. 
Após discorrer sobre a evolução dos normativos 
relativos aos investimentos ao longo dos últimos 
40 anos, destacou as novidades que surgiram com 
a Resolução CMN nº 4.661/2018 e afirmou a im-
portância de se atribuir mais poder à Previc. 

Participaram do painel de encerramento Ana 
Paula de Raeffray, advogada e doutora pela PUC-
SP, e o jurista desembargador federal aposen-
tado, Sérgio de Andrea Ferreira. Ambos demons-
traram preocupação com a dificuldade de o Es-
tado identificar os reais responsáveis por prejuízos 
causados e imputar adequadamente a responsa-
bilidade nesses casos. 

Para os dois especialistas na matéria, não há res-
paldo na legislação para imputação de responsa-
bilidade objetiva aos dirigentes de Fundos de Pen-
são, devendo ser lida com cuidado as regras da 

Resolução que buscam responsabilizar os dirigen-
tes “na medida das suas atribuições”. Consideram 
que a culpa é elemento essencial para a responsa-
bilização nessa seara e chamam atenção para os 
riscos da crescente interferência estatal numa re-
lação eminentemente de direito privado. 

O evento contou com a participação de advoga-
dos, dirigentes, conselheiros, gestores e profissio-
nais de entidades fechadas de previdência com-
plementar, de empresas patrocinadoras, de asso-
ciações de participantes e assistidos, servidores 
públicos da área, além de estudantes e interessa-
dos no assunto. 

 

 

Membros da CEPC e do IPCOM ao final do evento. 

 

 

5º EVENTO | SEMINÁRIO CEPC E CSS: “VI SEMINÁRIO DE DIREITO PREVIDEN-
CIÁRIO DA OAB/DF” 

No 2º evento, a CEPC inova novamente, ao par-

ticipar da elaboração do VI Seminário de Direito 

Previdenciário da OAB/DF, tradicionalmente or-

ganizado pela Comissão de Seguridade Social 

(CSS).  

Com essa parceria com a CSS, a CEPC trouxe te-

mas mais atuais específicos sobre previdência 

complementar para o conhecimento e debate 

da advocacia brasiliense. 1Folder do V Palestra com o advogado membro do Conselho Deliberativo da OAB-
PREV/MG e membro da CEPC Edward Marcones Santos Gonçalves 
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Além do planejamento e da execução do seminá-

rio, a CEPC colaborou com um painel próprio, em 

que trouxe duas palestras de elevado interesse do 

público: “Planejamento Previdenciário na Previ-

dência Complementar – Oportunidades para a Ad-

vocacia” e “Previdência Complementar dos Servi-

dores Públicos”. 

A primeira palestra foi ministrada por Edward Mar-

cones Santos Gonçalves, membro do Conselho 

Deliberativo da OABPREV/MG, administradora do 

plano de benefícios da qual a OAB/DF é uma das 

instituidoras.  

Advogado especialista em previdência comple-

mentar, coordenador a Comissão Técnico Jurídica Regional da Associação Brasileira das Entidades Fecha-

das de Previdência Complementar (ABRAPP) e membro da CEPC, Gonçalves trouxe elementos impor-

tantes que permitiram ao público perceber a previdência complementar como importante ferramenta 

para o planejamento financeiro e previdenciário disponível para a classe. 

A segunda palestra contou com a presença dos Presidentes da Funpresp-Jud, Amarildo de Oliveira, e da 

PrevNordeste, Jeremias de Moura, que expuseram os avanços trazidos na previdência complementar 

dos servidores públicos federais e estaduais, especialmente no que tange à diminuição do déficit previ-

denciário provocado pelo regime 

próprio de previdência.  

Outra inovação deste seminário foi 

a incorporação do sistema de trans-

missão profissional, ao vivo, pela in-

ternet, por meio do canal da 

OAB/DF no YouTube.  

O uso dessa nova plataforma pro-

porcionou maior interação da 

OAB/DF com o público interessado, 

permitindo audiência e interação da 

advocacia em qualquer parte do 

mundo.  Transmissão do seminário ao vivo pelo Canal da OAB/DF no YouTube 

Folder do seminário. 
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6º EVENTO | SEMINÁRIO “COMPLIANCE NA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR” 

O terceiro evento do ano foi fruto da 

parceria da CEPC com a Comissão de 

Legislação Anticorrupção e Compli-

ance da OAB/DF.  

Neste seminário foi discutido o papel 

do compliance no regime de previdên-

cia complementar fechado, com o um 

elemento determinante para a boa go-

vernança dos fundos de pensão. 

A palestra contou com autoridades 

respeitadas no compliance além de re-

presentantes da Controladoria Geral 

da União e da Subsecretaria do Re-

gime de Previdência Complementar. 

O seminário também foi transmitido ao vivo pelo canal da OAB/DF no YouTube, o que permitiu expres-

siva ampliação do interesse e da participação do público interessado no tema. Diante do êxito da CEPC 

na organização dos seminários anteriores, este contou com apoio e patrocínio de instituições respeitáveis 

no setor.  

 
Seccional sedia palestras sobre compliance na previdência complementar 10 
Evento ocorreu no auditório da OAB/DF na noite desta terça-feira (9) 
 

A noite desta terça-feira (9) foi marcada pelo de-
bate sobre compliance na previdência comple-
mentar, com convidados do Conselho Delibera-
tivo da OABPREV/SP, da Subsecretaria do Re-
gime de Previdência Complementar, do Instituto 
Ethos e do Ministério da Transparência e Controla-
doria-Geral da União. De acordo com Aparecida 
Pagliarini, integrante do conselho deliberativo da 

                                                                    
10 Matéria publicada no site da OAB/DF em 11/10/2018 (http://www.oabdf.org.br/noticias/seccional-sedia-palestras-
sobre-compliance-na-previdencia-complementar/) 

OABPREV/SP, não são as leis e as normas instituí-
das pelo Estado que promovem uma boa gestão 
na empresa e, sim, a cultura de integridade e con-
formidade repassada pelo gestor da instituição. 

Durante a mesa de abertura, o presidente da Co-
missão de Legislação Anticorrupção e Compli-
ance, Antônio Rodrigo de Sousa, ressaltou a rele-
vância do tema diante do cenário atual. “Estamos 
passando por um momento no nosso país em que 

Folder do evento. 
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a discussão sobre corrupção ganha corpo e não 
apenas normativamente, mas a partir de instru-
ções políticas. Hoje nós vamos ter uma discussão 
política porque tratar de compliance é estabelecer 
todas as regras de conformidade que queremos 
implementar”, defendeu. 

Para o presidente da Comissão Especial de Previ-
dência Complementar, Jorge Faiad, o intuito do 
encontro é promover a pluralidade de ideias. 
“Tentamos buscar no lugar dos confrontos que 
habitualmente temos, promover o encontro de 
ideais e posições, mesmo que antagônicas. É 
muito importante ver que tenho aqui amigos de 
todos os setores deixando de lado as diferenças 
no âmbito da previdência complementar num 
propósito único, que é o fortalecimento desse re-
gime responsável por promover a prosperidade e 
a distribuição de renda”. 

 
Palestrantes Aparecida Pagliarini, Conselheira Deliberativo da 
OABPREV/SP, e Caio Magri, Presidente do Instituo Ethos. 

Para Aparecida Pagliarini, “a integridade e confor-
midade no ambiente da previdência complemen-
tar depende mais das pessoas, de seus propósito e 
o que enxergam como ética pessoal e profissional 
do que, de fato, as normas que estão postas”. O 
mesmo pensamento foi compartilhado pela inte-
grante da Comissão de Legislação Anticorrupção 
e Compliance, Mariangela Mattia, ao afirmar que 
o importante é a conduta dos líderes e como eles 
repassam para a equipe a cultura de conformi-
dade. 

Segundo o diretor-presidente do Instituto Ethos, 
Caio Magri, ainda há muito o que ser feito nas nor-
mas anticorrupção. “A sociedade dispõe de regras 
e normas que fizeram avançar integridade e 

transparência do combate à corrupção. Reconhe-
cer isso não significa dizer que estamos resolvidos, 
pelo contrário, temos que reconhecer que ainda 
precisa melhorar e muito”, disse. 

De acordo com o subsecretário do regime de pre-
vidência complementar, do Ministério da Fa-
zenda, Paulo César dos Santos, “nós temos instru-
mentos e indicações para que investimentos se-
jam feitos em lugares bons e a entidade pratique a 
boa governança, que ela seja ética e que controle 
o que acontece acontece. Para isso, basta assumir 
o entendimento que o conselho deliberativo de-
fina e cobre os gestores a seguir a política”. 

A coordenadora-geral de integridade do Ministé-
rio da Transparência e da Controladoria-Geral da 
União, Renata Figueiredo, as empresas se esfor-
çam para criar regras e procedimentos para estar 
em conformidade, mas o que movimenta a estru-
tura da organização é a mudança cultural, de 
criar comportamento adequado. “O que nós espe-
ramos é que as empresas demonstrem essas mu-
danças culturais com ações, supervisão, envolvi-
mento da alta direção e isso é o que leva tempo. É 
necessário colocar em prática o que está no papel 
e fazer com que a teoria permeie por toda a orga-
nização.” 

Também estiveram presentes na mesa de debate 
a vice-presidente da Comissão Especial de Previ-
dência Complementar, Cristiane Fonseca da Cu-
nha; e o integrante da Comissão Especial de Previ-
dência Complementar, Marcos Telles. 

 

 
Represntante da CGU, Renata Figueiredo, Vice-Presidente da 
CEPC, Cristiane Cunha, membro da CEPC MarcosTelles e repre-
sentante da Subsecretaria do Regime Fechado de Previdência 
Complementar, Paulo César dos Santos

 


