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RESUMO 

Uma parcela extremamente representativa dos passivos das empresas de 
Economia Mista no Brasil diz respeito às obrigações com os chamados benefícios pós-
emprego de seus funcionários.  

Esses passivos são originados do patrocínio aos planos de previdência privada 
com característica de benefício definido, cuja forma de contabilização foi modificada 
no exercício de 2013, com a edição do Pronunciamento Técnico CPC 33 – R1. 

Este trabalho objetiva contribuir na interpretação da real extensão das 
obrigações pós-empregos que devem ser reconhecidas nos passivos das empresas 
públicas no Brasil, à luz das normas contábeis atualmente vigentes em nosso 
ordenamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde a vigência da Lei Federal 11.638 de 2007, a Ciência Contábil Brasileira 
se depara com os desafios do IFRS.  

Lá se vão quase oito anos do início desse processo de convergência e uma série 
de questões a respeito da interpretação de determinados aspectos das normas 
internacionais seguem em fase de amadurecimento.  

Nada mais natural, ninguém teria a ilusão de que amoldar o padrão IFRS ao 
nosso País, considerando a Contabilidade como Ciência Social Aplicada, se daria em 
um passe de mágica, com um toque de varinha de condão. 

 Esse processo é longo, e o caminho é sinuoso, sendo que os operadores da 
Contabilidade precisam enfrentá-lo com perseverança, buscando as respostas para o 
preenchimento das lacunas que por ventura advenham dessa jornada. 

Exemplo candente desse contexto de transição e aprendizado foi que a 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, órgão que regula nosso mercado, 
sabiamente deixou de divulgar para os exercícios de 2010 e 2011 seus Ofícios-
Circulares, os quais abordavam aspectos técnicos relevantes que deveriam ser 
observados nas Demonstrações Contábeis das empresas de Capital Aberta, voltando a 
fazê-lo no início do ano de 2013, referente ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2012. 

Conforme os termos do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/nº 01/2013, a CVM 
decidiu dedicar um período de observação para as primeiras demonstrações contábeis 
elaboradas com base em todas as IFRSs (demonstrações “full” IFRS), verificando o 
comportamento técnico do mercado nesse novo ambiente orientado por princípios 
onde ocorre a prevalência da substância econômica das transações, em detrimento da 
cultura estabelecida por um ambiente orientado por regras.  

Nessa vertente, no que tange a contabilização das obrigações pós-emprego 
referente ao patrocínio de planos de previdência privada com a característica de 
benefício definido, as empresas públicas e sociedades de economia mista no Brasil 
têm algumas particularidades que devem ser observadas por ocasião da aplicação das 
normas contábeis que disciplinam essa matéria, em especial no tocante ao arcabouço 
regulatório nativo que regra a relação entre as empresas patrocinadoras, as entidades 
de previdência privada que administram esses planos e os empregados patrocinados. 
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2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E INTERPRETAÇÕES  

 

2.1 Da Deliberação CVM nº 371/00 até a Deliberação CVM nº 600/09 

A partir da edição da Deliberação CVM nº 371/2000, as sociedades anônimas 
de capital aberto, iniciaram o reconhecimento em suas demonstrações do passivo 
atuarial relativo aos benefícios pós-emprego. Essas obrigações compreendem os 
passivos assumidos junto a Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 
usualmente denominadas de Fundos de Pensão, com vistas a custear o benefício 
complementar dos funcionários acrescido àquele recebido do Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS. 

Posteriormente, com a adoção das IFRS, o IAS 19, consubstanciado no CPC 33 
e na Deliberação CVM nº 600/09, passou a regrar o reconhecimento desses passivos, 
sendo que, em dezembro de 2012, com a revisão do IAS 19, a mesma reproduziu 
alterações no CPC 33, (CPC 33 – R1), consequentemente gerando nova Deliberação 
da CVM, de nº 695/12. 

 

2.2 A Deliberação CVM nº 695/12 

A principal alteração trazida pela Deliberação CVM nº 695/12 encontra-se na 
extinção do chamado “método corredor” até então observado no registro desses 
passivos. 

Por esse método, o valor do reconhecimento dos ganhos ou perdas atuariais, 
eventualmente gerados no cálculo dessas obrigações, correspondia à parcela de ganho 
ou perda que excedia o maior entre 10% do Valor Presente da Obrigação Atuarial e 
10% do Valor Justo dos Ativos do Plano.  

Com a edição da CVM 695/12, os ganhos e perdas atuariais passaram a ter seu 
reconhecimento diretamente na rubrica Ganhos ou Perdas Atuariais, na demonstração 
dos Resultados Abrangentes e no Patrimônio Líquido das Entidades, consoante item 
57, letra D, da referida Deliberação. 

57. A contabilização de planos de benefício definido pela entidade envolve os 
seguintes passos:(...) 

(d) determinar as remensurações do valor líquido de passivo (ativo) de benefício 
definido, a serem reconhecidas em outros resultados abrangentes, 
compreendendo: 

(i) ganhos e perdas atuariais (vide itens 128 e 129);  

(...) 

 Assim, a trava técnica até então existente no tocante ao reconhecimento 
contábil dos eventuais déficits atuariais oriundos dos planos de benefício definido foi 
extinta, trazendo a tona um debate um pouco adormecido, qual seja, a imposição da 
regra regulatória brasileira aos limites que as empresas públicas ou de economia mista 
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poderiam contribuir aos seus planos previdenciários, cotejando-se com o novo 
ordenamento técnico emanado pela Deliberação CVM nº 695/12. 

 

2.3 A Legislação previdenciária nacional 

A Lei Complementar nº 108/2001 disciplina, nos termos de seu artigo 1º, a 
relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, inclusive no 
tocante às Sociedades de Economia Mista, enquanto patrocinadoras de entidades 
fechadas de previdência complementar.  

Nessa esteira, o Parágrafo 1º, artigo 6º da referida Lei determina que a 
contribuição normal do patrocinador para plano de benefício definido, em hipótese 
alguma, excederá a do participante, observado o disposto no artigo 5º da Emenda 
Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e as regras específicas emanadas do 
órgão regulador e fiscalizador, que no Brasil é a Superintendência de Previdência 
Complementar - PREVIC.  

“Art. 6o O custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do 
patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos. 

§ 1o A contribuição normal do patrocinador para plano de benefícios, em 
hipótese alguma, excederá a do participante, observado o disposto no art. 5o da 
Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, e as regras 
específicas emanadas do órgão regulador e fiscalizador. 

Ainda, nos termos do mesmo artigo 6º, é vedado a empresa patrocinadora, pelo 
Parágrafo 3º, da mesma Lei Complementar, assumir encargos adicionais para 
financiamento dos planos de benefício, além daqueles previstos nos respectivos planos 
de custeio. 

§ 3o É vedado ao patrocinador assumir encargos adicionais para o 
financiamento dos planos de benefícios, além daqueles previstos nos respectivos 
planos de custeio. 

No âmbito administrativo, cabe a Superintendência de Previdência 
Complementar (PREVIC), a supervisão e fiscalização do mercado de previdência 
complementar, editando normativos de caráter vinculante para os Fundos de Pensão, 
no sentido de realizar a sua missão que é garantir a solvência e o equilíbrio dos planos 
de benefícios, resguardando a poupança previdenciária dos participantes assistidos. 

Nessa trajetória a Resolução do Conselho Gestor de Previdência 
Complementar – CGPC Nº 26/2008 determina em seu art. 29º que: 

Art. 29. O resultado deficitário apurado no plano de benefícios deverá ser 
equacionado por participantes, assistidos e patrocinadores, observada a 
proporção contributiva em relação às contribuições normais vigentes no período 
em que for apurado o resultado, estabelecendo-se os montantes de cobertura 
atribuíveis aos patrocinadores, de um lado, e aos participantes e assistidos, de 
outro, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que 
tenham dado causa a dano ou prejuízo ao plano de benefícios administrado pela 
EFPC  
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Sendo assim, o acobertamento do déficit atuarial deve se dar na mesma 
proporção das contribuições normais, que, no caso das empresas públicas e de 
economia mista, nunca poderá ser em um percentual superior ao dos participantes. 

No que pertine aos aspectos contábeis, um ponto que causava certa antinomia 
na interpretação das normas previdenciárias dizia respeito aos casos de retirada de 
patrocínio de planos em andamento.  

Nesses eventos, a regulamentação da previdência (Resolução CPC 06/88) 
dispunha que no caso de retirada do patrocínio a empresa deveria assumir 100% da 
responsabilidade sobre as insuficiências de cobertura desse plano.  

Logo, uma empresa que contribuía com 50% da necessidade de cobertura para 
um plano de benefício definido em funcionamento tinha como responsabilidade 
ordinária 50% do déficit atuarial, todavia, em caso de retirada do patrocínio, a empresa 
deveria cobrir 100% dos compromissos a descoberto, ocasionando dúvidas sobre qual 
seria a melhor prática contábil a ser adotada no Brasil.  

Essa dissonância administrativa, em que pese à clareza da norma 
constitucional, provocou, e ainda provoca algumas controvérsias a respeito da real 
extensão das obrigações pós-emprego que devem ser reconhecidas nos balanços das 
empresas.  

No caso de empresas públicas e de economia mista que patrocinam planos de 
aposentadoria para seus funcionários na modalidade de benefício definido, em caso de 
déficit atuarial do plano, qual seria a o montante a ser reconhecido no passivo da 
patrocinadora?  

Em maio de 2013, essa questão foi pacificada no âmbito da regulamentação 
previdenciária nacional, com a edição da Resolução do Conselho Nacional de 
Previdência Nacional – CNPC nº 11, onde o legislador administrativo definiu que nos 
casos de retirada do patrocínio pela empresa, deverá ser observada a mesma proporção 
contributiva para o saneamento do plano em desequilíbrio, equalizando na esfera 
administrativa o critério constitucional.   

Art. 12. Para fins de equacionamento de eventual insuficiência deverão ser 
identificados quais os montantes atribuíveis aos participantes e assistidos, de um 
lado, e ao patrocinador, de outro, observada a proporção contributiva do 
período em que ocorreu sua constituição, a partir das contribuições normais 
vertidas nesse período.  

§ 1º Na hipótese de não ter havido contribuição no período em que foram 
constituídas as reservas, deverá ser considerada a proporção contributiva 
adotada pelo menos nos três exercícios que antecederam à redução ou 
suspensão de contribuições, observada como limite temporal a data de 29 de 
maio de 2001.  

§ 2º O resultado deficitário poderá ser equacionado pelo patrocinador que se 
retira, de forma exclusiva ou majoritária, sem observância da proporção 
contributiva do plano de benefícios, mediante homologação da Previc, desde 
que a medida seja favorável aos participantes e assistidos.  

§ 3º Não se aplica o disposto no § 2º aos planos de benefícios das entidades 
fechadas regidas pela Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001. 
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Outra questão fundamental nessa análise, os fundos de pensão estão obrigados 
ao imediato saneamento dos déficits, devendo apresentar plano de equacionamento no 
exercício social subsequente ao do desequilíbrio do plano, conforme preceitua o artigo 
28º da Resolução CGPC Nº 26/2008. 

 Art. 28. Observadas as informações constantes em estudo específico da 
situação econômico-financeira e atuarial acerca das causas do déficit técnico, 
deverá ser elaborado e aprovado o plano de equacionamento de déficit, 
obedecendo aos seguintes prazos contados a partir do encerramento do 
exercício social que apurou o resultado deficitário: 

 I - até o final do exercício subsequente, se o déficit técnico acumulado for 
superior a dez por cento das provisões matemáticas;  

 II - até o final do exercício subsequente ao da apuração do terceiro resultado 
deficitário anual consecutivo, se o déficit técnico acumulado for igual ou 
inferior a dez por cento das provisões matemáticas.  

 III - haja estudos que concluam que o fluxo financeiro é suficiente para honrar 
os compromissos do exercício subseqüente. 

 § 1º Nos casos previstos nos incisos I e II, é necessária a formalização de 
estudos que concluam que o fluxo financeiro do plano é suficiente para honrar 
os compromissos no período.  

 § 2º Caberá ao Conselho Deliberativo da entidade fechada aprovar o plano de 
equacionamento de déficit, observado, quando for o caso, o disposto no 
parágrafo único do art. 4º da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001.  

§ 3º Aplica-se o disposto no inciso I ao resultado deficitário acumulado apurado 
ao final de cada exercício social que ultrapassar o percentual de dez por cento 
das provisões matemáticas.  

 § 4º O plano de equacionamento de déficit aprovado deverá ser disponibilizado 
aos participantes, assistidos e patrocinadores e ao órgão fiscalizador.  

 § 5º As provisões matemáticas de que tratam os incisos I e II referem-se às 
parcelas dos planos estruturadas sob a forma de benefício definido, 
independentemente da modalidade que o plano de benefícios esteja estruturado.  

 
 

2.4 A Legislação previdenciária nacional x Deliberação CVM 695/12 

O item 4.46 da Deliberação CVM nº 675/11 dispõe que: 
 

“4.46. Um passivo deve ser reconhecido no balanço patrimonial 
quando for provável que uma saída de recursos detentores de 
benefícios econômicos seja exigida em liquidação de obrigação 
presente e o valor pelo qual essa liquidação se dará puder ser 
mensurado com confiabilidade. (...) 
 

O item 14 da Deliberação CVM nº 594/09 clarifica os critérios de 
reconhecimento da provisão:  
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14. Uma provisão deve ser reconhecida quando: 
 
a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como 

resultado de evento passado; 
 
b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam 

benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e 
 

c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. 
 

   
Assim, considerando a extinção da trava do método corredor, o registro 

integral do desequilíbrio de um plano previdenciário de benefício definido nos 
passivos das empresas públicas e de economia mista no Brasil, cotejando-se com as 
características da legislação previdenciária, confronta o Pronunciamento Conceitual 
Básico, normatizado pela Deliberação CVM nº 675/11, assim como os preceitos da 
Deliberação CVM nº 594/09, não sendo essa premissa a melhor estimativa possível 
dos desembolsos prováveis que as empresas irão arcar para com essas obrigações. 

Uma vez registrada contabilmente a integralidade do déficit atuarial nos 
passivos das empresas, suas demonstrações contábeis poderiam ficar sensivelmente 
distorcidas, gerando análises econômico e financeiras equivocadas, elevando 
sobremaneira os riscos de mercado das empresas públicas nacionais.  

De outra banda, sob o prisma jurídico, a adoção dessa premissa contábil 
poderia gerar controvérsias legais junto aos empregados patrocinados, ocasionando um 
potencial contencioso trabalhista nas empresas patrocinadoras em razão de uma 
técnica contábil inadequada. 

Não se pode deixar de considerar nesse debate, o fato que, em que pese tratar-
se de uma mesma população, os resultados atuarias de um plano de benefício definido 
calculadas à luz do pronunciamento técnico CPC 33(r1) (regras do accounting) podem 
divergir dos resultados atuariais calculados pelos fundos de pensão (regras do 
funding), à luz da legislação nacional. Essa diferença pode derivar de premissas 
atuariais distintas, em especial a adoção de taxas de desconto para as obrigações. 

No caso das empresas patrocinadoras no Brasil, em aderência ao IAS 19, o 
referencial para a taxa de desconto são os títulos públicos Nota do Tesouro Nacional – 
NTN-B.  

De outra banda, pelas regras regulatórias nacionais, os Fundos de Pensão 
tinham como limite de aplicação em seus cálculos atuariais 6%, como premissa de 
taxa de desconto. Esse critério regulatório foi vigente até novembro de 2014, quando 
houve alteração da Resolução do Conselho Gestor de Previdência Complementar nº 
18/06, com a edição da Resolução MPS/CNPC nº 15/2014, onde;  

4. A taxa de juros real anual, a ser utilizada como taxa de desconto para 
apuração do valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições de um plano 
de benefícios, corresponderá ao valor esperado da rentabilidade futura de seus 
investimentos.  
 

Nesse sentido, na medida em que o grande volume de investimentos dos 
Fundos de Pensão ainda está lastreado em títulos públicos nacionais (NTN-Bs), a 
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alteração do regramento previdenciário tende a minorar eventuais divergências de 
cálculos existentes entre os passivos atuariais do funding e do accounting. 

Nada obstante em ocorrendo dissonâncias do cálculo das obrigações atuariais, 
o resultado apurado do accounting não tem nenhum efeito real no funcionamento da 
relação da Empresa com o Fundo de Pensão, sendo que, nos casos em que o 
patrocinador é acionado, em retirada de patrocínio ou de existência de déficit no plano, 
a obrigação será calculada pelo Fundo de Pensão, conforme as regras previdenciárias 
nacionais.  

Desta forma, verifica-se que a eventual observância às regras de accounting 
pode levar as empresas a calcularem um passivo atuarial que não será capaz de refletir 
as saídas de caixa futuras, pois se a empresa continuar patrocinando o plano arcará 
com as contribuições na forma estabelecida pelo regulamento do plano e se a empresa 
retirar o patrocínio pagará o quanto for calculado em avaliação atuarial pelas regras 
que regem os fundos de pensão.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O reconhecimento contábil de eventuais déficits atuariais originados de 
obrigações pós-emprego nos passivos das empresas públicas e de economia mista no 
Brasil deve estar em consonância com a essência econômica da obrigação.  

 
Essa essência econômica se reflete à luz do regramento previdenciário 

nacional, fundamentalmente porque se as empresas continuarem a patrocinar o plano 
de benefício definido serão responsáveis pelas contribuições na forma estabelecida 
pelo regulamento do plano e, se a empresa retirar o patrocínio, pagará o quanto for 
calculado em avaliação atuarial, nos termos também estabelecidos pelas regras que 
regem os Fundos de Pensão no Brasil. 

Importante dar relevo que a grande maioria das empresas estatais, tanto no 
âmbito Federal quanto no plano dos Estados, possuem obrigações pós-emprego 
oriundas do patrocínio a planos de benefícios definidos junto a seus funcionários. Daí 
a importância do tema, especialmente frente ao cenário econômico nacional. 

 
Muitos desses planos podem vir a apresentar resultados atuariais deficitários, 

vis a vis o comportamento mais retraído da economia que pode refletir decisivamente 
na avaliação dos ativos dos planos.   

 
Nesse sentido, os operadores da Ciência Contábil devem ficar atentos para a 

correta interpretação sobre a real extensão das obrigações por ventura originadas 
desses desequilíbrios nos planos de benefícios definidos das empresas, preservando 
sempre a bandeira insubstituível da norma internacional que é a “ESSÊNCIA SOBRE 
A FORMA”.    

 
O Caminho é longo e sem volta, percorremos um bom pedaço, ainda estamos 

nos adaptando e aprendendo, não há como retroceder, o poder da informação está em 
nossas mãos. 
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