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PARECER TÉCNICO 
 

RETIRADA DE PATROCÍNIO – RESOLUÇÃO CNPC Nº 53, DE 10/03/2022 

 

 

I – INTRODUÇÃO 
 

Este Parecer Técnico tem por objetivo apresentar nossa análise e comentários sobre o processo 

de retirada de patrocínio de planos de benefícios de EFPC, com base no normativo que trata da 

matéria, a Resolução CNPC nº 53/2022. 

 

Antes de proceder à análise propriamente dita, entendemos serem necessários alguns 

esclarecimentos: 

 

a) O Decreto nº 10.139, de 28/11/2019, ao definir regras e condições para a revisão e a 

consolidação dos atos normativos inferiores a decreto editados por órgãos e entidades da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional, resultou em um grande 

esforço por parte da Previc na revisão e consolidações de suas normas.   

 

b) Este é um dos principais motivos por termos observado nos últimos dois anos uma maior 

quantidade de normas publicadas pela Previc, que na sua maior parte tratam de 

consolidação de diversas normas correlatas em um único normativo. 

 

c) Além disso, o referido decreto determinou que atos normativos editados por colegiados 

devem ser denominados de “Resolução” e, por este motivo, passamos a ter “Resoluções 

Previc”, além das Resoluções do CNPC.  

 

d) No boletim “PREVIC NEWS”, de mai/2022, há, inclusive, uma nota a respeito1: 

 

Alteração na denominação dos atos normativos expedidos pela Previc 

 

O Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, tem como objetivo 

simplificar o arcabouço regulatório, extinguir normas obsoletas e aumentar a 

transparência nos órgãos e entidades do Poder Público.  Para tanto, 

estabeleceu as formas normativas admitidas para os atos provenientes dos 

órgãos e entidades da Administração Pública Federal.  Nesse sentido, a Previc 

passou a editar Resoluções Previc para os atos normativos aprovados pela 

sua Diretoria Colegiada, com numeração sequencial, inclusive para adotar, 

no âmbito de suas atribuições legais, as medidas necessárias à execução do 

disposto em Resoluções editadas pelo Conselho Nacional de Previdência 

Complementar e pelo Conselho Monetário Nacional. Ressaltamos que os atos 

 
1 https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/previc-
news-1/2022/previc-news-edicao-01-maio-de-2022.pdf 

 

https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/previc-news-1/2022/previc-news-edicao-01-maio-de-2022.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/previc-news-1/2022/previc-news-edicao-01-maio-de-2022.pdf
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normativos anteriormente editados pela Previc, na forma de instruções 

normativas e portarias, permanecem em vigor. Acesse aqui as primeiras 

resoluções publicadas. (grifamos) 

 

e) No site da Previc2, é possível verificar que foram publicadas, até a presente data, um total 

de 10 Resoluções, sendo importante ressaltar que embora tenham a mesma denominação, 

são normas inferiores às resoluções do CNPC. 

 

f) Por sua vez, a Resolução Previc nº 5, de 27/10/2021, que disciplinou a realização do processo 

de participação social no âmbito da Previc, estabeleceu que aquela autarquia poderá 

autorizar a participação social, por meio de consultas ou audiências, de caráter público ou 

restrito.  Na prática, desde 2020 temos algumas consultas públicas da Previc, mas com a 

Resolução nº 5/2021 isto ganhou um caráter mais organizado e oficial. 

 

g) No link https://sisconp.previc.gov.br/   consta a relação de todas as consulta públicas feitas 

pela Previc, sendo que a única que se encontra em aberto até 24/06/2022 é a que “dispõe 

sobre o requerimento de licenciamento e a operacionalização da retirada de patrocínio e da 

rescisão unilateral de convênio de adesão, no âmbito do regime de previdência 

complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar”. 

 

 

II – RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS FORMULADOS PELA APA-BNDES 
 

Recebemos, por e-mail de 16/05/2022, os seguintes questionamentos: 

 

1) Quais são as alterações relevantes que existem entre a Resolução CNPC nº 11/2013, 

revogada pela Resolução CNPC nº 53/2022? 

 

Segundo a NOTA TÉCNICA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS PROP. NORMATIVA Nº 14/2022/PREVIC, que consta 

na consulta pública em aberto até 24/06/2022, a “revisão caracterizou-se por ajustes formais, 

simplificação e adequações redacionais necessárias à correta interpretação e aplicação da 

norma, bem como pela exclusão de itens de cunho operacional, como é o caso da definição de 

datas e de obrigações das partes para a concretização da operação pretendida, cabendo então 

à Previc editar ato normativo para definição dos procedimentos necessários à execução do 

disposto na Resolução CNPC nº 53, de 2022”. (cópia da referida Nota Técnica está no ANEXO 1). 

 

No quadro comparativo apresentado no ANEXO 3, é possível apurar quais foram as alterações.          

A principal delas foi a separação do que é retirada de patrocínio (quando a empresa 

patrocinadora solicita a retirada) do que é rescisão unilateral do convênio de adesão (quando a 

entidade é que solicita a retirada da patrocinadora).  Na Resolução CNPC nº 11/2013 ambas as 

situações eram tratadas como retirada de patrocínio. 

 

 
2 https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/regulacao/normas/resolucoes/resolucoes-
previc 

 

https://sisconp.previc.gov.br/
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/regulacao/normas/resolucoes/resolucoes-previc
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/regulacao/normas/resolucoes/resolucoes-previc
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Outras alterações que merecem destaque, na nossa opinião: 

 

a) Na Res 11/2013, as adesões de participantes poderiam ocorrer até a “data do protocolo” 

(quando o pedido de retirada é protocolado na Previc). Agora, pela Res 53/2022, a vedação 

se dá a partir da data em que a entidade for notificada da decisão de retirada.   

 

b) Foi incluída na Res 53/2022 a previsão de “retirada vazia”, que ocorre quando o plano não 

tem participantes, assistidos e patrimônio vinculados ao patrocinador que se retira.  Isto 

pode ocorrer, por exemplo, em empresas de um mesmo grupo econômico, onde uma das 

empresas vai sendo “esvaziada”, com os empregados sendo absorvidos por outra empresa, 

passando a primeira a existir somente como um CNPJ, dependendo somente de questões 

formais para ser extinta.  

 

c) Avaliação atuarial de retirada: antes, na Res 11/2013, constava que a obrigatoriedade de 

realizar testes prévios de aderência das hipóteses e premissas atuariais para a finalidade 

específica; agora, pela Res 53/2022, não há mais esta obrigatoriedade, constando apenas 

que a avaliação atuarial de retirada de patrocínio deve considerar as hipóteses atuariais e 

financeiras vigentes na data base da retirada de patrocínio e na data de cálculo (último dia 

do mês da autorização da Previc).  Esta questão é relevante e precisa ser melhor entendida, 

pois, a depender das premissas atuariais consideradas, os resultados podem ser muito 

distintos. Na Res 11/2013, não parecia haver abertura para alteração de premissa entre a 

data base e a data de cálculo. 

 

d) Valor da reserva matemática individual: A Res 53/2022 dividiu a reserva em “benefícios 

programados” e “não programados”, embora as regras não tenham sofrido alterações 

significativas. 

 

e) Contribuição patronal relativa aos assistidos:  o art. 7º, §1º, da Res 53/2022 define como 

“contribuição dos assistidos” a contribuição total, inclusive a de responsabilidade do 

patrocinador. Isto causa confusão porque nos incisos I e II do mesmo artigo a definição de 

reserva matemática individual é o valor presente dos benefícios, diminuído do valor 

presente das contribuições dos assistidos.  Neste caso, então, incluir a contribuição patronal 

reduziria o valor final da reserva de retirada.  Por outro lado, o inciso VI determina que a 

reserva matemática individual deve ser composta “pelo acréscimo do valor presente da 

parcela de responsabilidade do patrocinador nas contribuições futuras dos assistidos”.   

 

f) Previsão de “encontro de contas” no pagamento da reserva matemática individual:                                  

a Res 53/2022 determina que a entidade considere os eventuais débitos do participante, 

inclusive os relativos a empréstimos. 

 

g) Vedação ao pedido de retirada para os entes federativos que patrocinarem planos de 

benefícios instituídos conforme o art.40, §14 da Constituição Federal: a Emenda 

Constitucional nº 103/2019 (“Reforma da Previdência”) estabeleceu a obrigatoriedade dos 

entes federativos oferecerem planos de benefícios para seus servidores.  Dado que é 

obrigatória a constituição do plano, não caberia o pedido de retirada. 
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h) Exclusão do art. 10 da Res 11/2013: este artigo trazia a previsão da Previc poder determinar, 

de ofício ou mediante solicitação de participantes, assistidos ou patrocinador, além do 

cumprimento de outras obrigações necessárias à consecução do processo de retirada de 

patrocínio, a realização de avaliação atuarial ou de investimentos, por profissional 

independente legalmente habilitado.  Isto pode, na prática, reduzir a possibilidade de 

questionamentos quanto aos valores apurados. 

 

 

2) Quais as possíveis alterações que podem afetar as atuais relações de patrocinadores, 

participantes e assistidos no âmbito da FAPES? 

 

Como mencionado anteriormente, a Res 53/2022 manteve a essência do que já constava na Res 

11/2013.  A prerrogativa do pedido de retirada é sempre do patrocinador, lembrando que a 

rescisão unilateral do convênio também já existia. 

 

Assim, considerando somente algumas diferenças em relação ao cálculo da reserva matemática 

individual - algo que, como atuários, ainda temos várias dúvidas a serem sanadas – não nos 

parece que a promulgação da Res 53/2022 tenha alterado a relação entre os patrocinadores e 

os participantes e assistidos da FAPES, pelo menos não em relação ao que já estava previsto 

anteriormente na Res 11/2013. 

  

 

3) Quais as novidades relevantes que são explicitadas no detalhamento proposto pela PREVIC 

em sua minuta de Resolução, objeto da Consulta Pública? 

 

A minuta de Resolução Previc (ANEXO 2) detalha aspectos operacionais do processo de retirada 

e, de acordo com a nossa análise, não parece trazer inovações.  Alguns pontos dela já constavam 

na Res 11/2013 e foram retiradas da Res 53/2022, justamente por tratarem de aspectos mais 

operacionais, como estabelecimento dos prazos máximos para as diversas etapas do processo.   

 

Nos chamou a atenção as regras para tratamento das ações judiciais, que de fato precisavam 

ser mais bem detalhadas, algo que não se tinha antes na Res 11/2013, inclusive o tratamento a 

ser dado nas ações posteriores à finalização do processo.  Além disto, a minuta detalha as 

alternativas da entidade quando não for possível localizar o participante/assistido, ou este não 

se manifestar no prazo quanto à opção escolhida, permitindo, inclusive, ser efetuado o depósito 

direto na conta do participante/assistido. 

 

 

4) Por que está sendo feita esta Consulta Pública pela PREVIC, uma vez que os pontos 

relevantes acerca da retirada de patrocínio estão abordados, aparentemente, de forma 

suficiente pela Resolução CNPC nº 53? 

 

A minuta que está em consulta pública normatiza a Res 53/2022, conforme mencionado 

anteriormente. Salvo engano (pelo menos não identificamos nada neste sentido), ela não inova 

em relação à Res 53/2022, mas tão somente detalha os aspectos operacionais do processo. 
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Segundo a Previc, a consulta pública garante maior publicidade e transparência ao processo de 

formulação e permite que todos os que atuam no segmento de Previdência Complementar 

Fechado possam oferecer sugestões para sua formulação.  Portanto, a consulta pública não é, 

necessariamente, algo negativo, pelo contrário, pois permite que a sociedade civil participe, 

apresentado sugestões, da versão final da norma. 

 

 

5) Por que os sindicatos e as associações de beneficiários das EFPC estão contra os termos da 

minuta de Resolução da PREVIC? 

 

As associações e sindicatos sempre foram contra as regras que permitam a retirada de 

patrocínio, por entenderem que isso representaria, dentre outras coisas, uma quebra unilateral 

do contrato firmado com os participantes e assistidos. Portanto, a contrariedade vem de antes, 

pelo menos desde a Res 11/2013. 

 

No entanto, com base em algumas declarações e artigos publicados a respeito, nos parece que 

está havendo uma certa confusão em relação à minuta que está em consulta pública, como se 

ela, de alguma forma, estivesse substituindo ou se sobrepondo à Res 53/2022.  Por tudo que já 

expusemos até aqui, isso não é verdade.  Talvez o fato de consultas públicas ainda serem uma 

certa novidade possa ter levado a conclusões equivocadas a respeito.  A rigor, não identificamos 

nenhum ponto da minuta que contrarie artigos da Res 53/2022. 

 

 

6) Quaisquer outras considerações que sejam relevantes na defesa dos interesses dos 

beneficiários das EFPC, em particular dos beneficiários da FAPES. 

 

Observar nossas CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
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III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A alternativa dada às empresas quanto a possibilidade de retirada de patrocínio sempre foi 

revestida de muita polêmica, pois a retirada interrompe os direitos dos participantes e 

assistidos, que, quase sempre, se veem sem alternativas em relação ao pagamento do benefício 

(seja atual ou futuro). 

 

No entanto, o direito da patrocinadora se retirar advém do fato de termos, no Brasil, uma 

previdência complementar de caráter facultativo, conforme dispõe o caput do art. 202 da 

Constituição Federal: 

 

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de 

forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, 

baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado 

por lei complementar. (grifamos) 

 

Sendo assim, o que se pode exigir é que as regras para a retirada de patrocínio minimizem as 

perdas financeiras dos participantes e assistidos.  É isso que os normativos tentam fazer, ainda 

que, na prática, algum tipo de perda seja inevitável. 

 

Esperamos, com este parecer, ter esclarecido as principais dúvidas dos associados, sendo 

importante ressalvar, no entanto, que nossa opinião se baseia nos anos de experiência que 

temos como atuários no segmento de previdência complementar fechada. É possível que 

algumas alterações que tenhamos julgado pouco relevantes ou somente de redação, possam 

ter reflexos mais profundos, algo que somente alguém com experiência na área jurídica poderia 

alcançar.  Por este motivo, a despeito da análise que apresentamos aqui, recomendamos que o 

corpo jurídico da associação também avalie os normativos (Res 53/2022 e minuta em consulta 

pública), nos colocando à disposição para debater o assunto em conjunto, se julgarem 

necessário. 

 

São esses os nossos comentários e observações. 

 

 

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2022. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
Consulta Pública 001/2022 

 

Dispõe sobre o requerimento de licenciamento e a operacionalização da retirada de patrocínio 

e da rescisão unilateral de convênio de adesão, no âmbito do regime de previdência 

complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar. 

 

A DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

- PREVIC, na sessão xxxx, realizada em xx de xxxx de 2022, com fundamento no inciso III do art. 

2º da Lei nº 12.154, de 23 de dezembro de 2009, no inciso III do art. 2º e no inciso VIII do art. 10 

do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e considerando o disposto na 

Resolução CNPC nº 53, de 10 de março de 2022, RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DO ÂMBITO E DA FINALIDADE 

 

Art. 1º As entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) devem observar o disposto 

nesta Resolução para o requerimento de licenciamento e a operacionalização da retirada de 

patrocínio e da rescisão unilateral de convênio de adesão, no âmbito do regime de previdência 

complementar. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

 

Art. 2º Para os fins desta Resolução, além das definições estabelecidas pela Resolução CNPC nº 

53, de 10 de março de 2022, considera-se: 

 

I - data da notificação: aquela na qual a EFPC receber a notificação sobre a decisão da retirada 

de patrocínio ou o patrocinador receber a notificação sobre a decisão da rescisão unilateral 

de convênio de adesão, relativamente a determinado plano de benefícios; 

 

II - data de protocolo: aquela na qual a EFPC protocolar o requerimento de licenciamento de 

retirada de patrocínio ou de rescisão unilateral de convênio de adesão junto à 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), no prazo de cento e 

oitenta dias, contados da data da notificação; 

 

III - data de aporte: aquela na qual devem ocorrer os aportes de responsabilidade do 

patrocinador, previstos no termo de retirada de patrocínio ou de rescisão unilateral, no prazo 

de trinta dias, contados da data do cálculo; 

 

IV - data efetiva: aquela na qual a EFPC deve finalizar a liquidação dos compromissos 

previstos no termo de retirada de patrocínio ou de rescisão unilateral, no prazo de duzentos 

e dez dias, contados da data de autorização, observado o disposto no art. 9º; e 
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V - período de opção: prazo concedido aos participantes e assistidos para o exercício das 

opções oferecidas em face da retirada de patrocínio ou da rescisão unilateral de convênio de 

adesão, observado o mínimo de sessenta dias, contados da data do recebimento do termo 

de opção pelo participante ou pelo assistido. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA OPERACIONALIZAÇÃO DA RETIRADA DE PATROCÍNIO 

 

Seção I 

Da notificação 

 

Art. 3º O representante legal da EFPC deve, no prazo de dez dias úteis, contados da data da 

notificação: 

 

I - dar ciência da decisão aos órgãos estatutários da EFPC; 

 

II - comunicar a decisão aos participantes e assistidos vinculados ao plano de benefícios; 

 

III - dar ciência aos patrocinadores remanescentes do plano de benefícios, se houver; e 

 

IV - iniciar os procedimentos necessários à realização da operação. 

 

 

Seção II 

Da instrumentalização do requerimento 

 

Art. 4º A avaliação atuarial da retirada de patrocínio deve considerar a precificação dos ativos 

do plano de benefícios a valores de mercado. 

 

Art. 5º O termo de retirada de patrocínio deve tratar, no mínimo: 

 

I - dos critérios e dos procedimentos relativos à segregação patrimonial, no caso de retirada 

parcial; 

 

II - dos critérios de rateio dos fundos, da reserva especial ou do déficit técnico, apurado na 

avaliação atuarial de retirada de patrocínio, entre patrocinador retirante, de um lado, e 

respectivos participantes e assistidos, de outro, nos termos da legislação aplicável; 

 

III - do critério de individualização dos fundos, da reserva de contingência e da reserva 

especial ou do déficit técnico, apurado na avaliação atuarial de retirada de patrocínio, entre 

participantes e assistidos, nos termos da legislação aplicável; 

 

IV - das demais obrigações, da EFPC e do patrocinador, em face da retirada de patrocínio, nos 

termos legislação aplicável; 
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V - da responsabilidade do patrocinador e da EFPC sobre demandas judiciais ou extrajudiciais 

ocorridas após a data do cálculo; 

 

VI - dos prazos, contados a partir da data de autorização, para: 

 

a) a disponibilização dos termos de opção aos participantes e assistidos; 

 

b) o período de opção; 

 

c) o aporte de responsabilidade do patrocinador, se for o caso; e 

 

d) a fixação da data efetiva; 

 

VII - das opções oferecidas aos participantes e assistidos vinculados ao patrocinador 

retirante; 

 

VIII - da descrição das medidas judiciais ou dos procedimentos administrativos alternativos 

para quitação das obrigações referentes aos participantes ou assistidos que não forem 

localizados, permanecerem inertes ou recusarem-se a receber o valor a que fazem jus em 

razão de retirada de patrocínio; e 

 

IX - do tratamento a ser conferido aos valores registrados no exigível contingencial e no 

passivo contingente, decorrentes de ações judiciais e de medidas administrativas, antes e 

depois da data do cálculo, inclusive quanto a eventual diferença entre o valor de decisão 

proferida após a data do cálculo e o correspondente valor registrado. 

 

§ 1º No caso de retirada parcial com permanência de participantes e assistidos no plano de 

benefícios, deve também constar do termo de retirada de patrocínio cláusula de anuência 

do patrocinador remanescente ao qual esses participantes e assistidos passarão a ficar 

vinculados. 

 

§ 2º No caso de retirada parcial, a segregação patrimonial do plano deve considerar as 

reservas matemáticas mensuradas, conforme os métodos de financiamento e hipóteses 

atuariais e financeiras vigentes para o plano de benefícios na data base e na data do cálculo. 

 

 

Seção III 

Dos procedimentos posteriores à autorização 

 

Art. 6º A EFPC deve comunicar aos participantes, aos assistidos e ao patrocinador a autorização 

da retirada de patrocínio e os prazos para os procedimentos subsequentes, no prazo de dez dias, 

contados da data de autorização. 
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Art. 7º A EFPC deve encaminhar o termo de opção aos participantes e assistidos, contendo, no 

mínimo: 

 

I - os dados cadastrais e financeiros do participante ou assistido, considerados para o cálculo 

da reserva matemática individual final; 

 

II - o valor da reserva matemática individual final, com esclarecimentos pertinentes quanto à 

forma de apuração, discriminando os valores relativos à reserva matemática individual e os 

valores de excedente e de insuficiência patrimonial; 

 

III - as opções decorrentes da retirada de patrocínio; 

 

IV - o período de opção; 

 

V - as informações sobre o procedimento a ser adotado no caso de não exercício da opção 

no prazo previsto; 

 

VI - os esclarecimentos necessários sobre a possibilidade de recebimento, no futuro, de valor 

decorrente de patrimônio retido para cobertura de exigível contingencial; e 

 

VII - a informação sobre eventuais débitos do participante junto ao plano de benefícios, 

inclusive os referentes àqueles realizados no segmento de operações com participantes, e as 

respectivas condições de quitação. 

 

§ 1º O termo de que trata o caput deve ser enviado no prazo de sessenta dias, contados da 

data do cálculo. 

 

§ 2º A EFPC deve disponibilizar o regulamento do plano instituído por opção, acompanhado 

de materiais explicativos que descrevam as características gerais do plano de benefícios e o 

perfil de investimento. 

 

Art. 8º A EFPC, após o período de opção, deve adotar os procedimentos necessários à conclusão 

da retirada de patrocínio, providenciando: 

 

I - a cobrança à vista das obrigações e débitos dos participantes, dos assistidos ou do 

patrocinador, previstos no termo de retirada de patrocínio; 

 

II - a efetivação das opções realizadas pelos participantes ou assistidos, bem como o 

pagamento de eventual excedente remanescente ao patrocinador retirante; e 

 

III - a adesão dos participantes e assistidos que optarem pelo plano instituído por opção, 

quando oferecido. 
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§ 1º O pagamento das obrigações referidas no inciso I do caput pode ser realizado por meio 

de encontro de contas, na forma acordada entre as partes, mediante a dedução de débitos 

do montante a ser recebido em decorrência da retirada de patrocínio. 

 

§ 2º Para a efetivação das opções de que trata o inciso II do caput, os valores apurados na 

avaliação atuarial da retirada de patrocínio, na data do cálculo, devem ser atualizados até a 

data da efetiva liquidação do compromisso, observando: 

 

I - a rentabilidade líquida do patrimônio do plano de benefícios, no caso de retirada total; 

ou 

 

II - a rentabilidade líquida da parcela patrimonial vinculada ao grupo que se retira, no caso 

de retirada parcial. 

 

Art. 9º A EFPC, quando o participante ou assistido não for localizado, permanecer inerte ou 

recusar-se a receber o valor a que faz jus em razão da retirada de patrocínio, deve adotar, no 

prazo de trinta dias, contados da data efetiva, quaisquer das medidas a seguir: 

 

I - depósito em conta corrente, de pagamento ou de poupança em instituição financeira ou 

outra instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de que o participante 

ou assistido seja titular; ou 

 

II - proposição de ação de consignação em pagamento, nos termos do código de processo 

civil. 

 

§1º Na impossibilidade de adoção das medidas previstas no caput, a EFPC pode: 

 

I - registrar o valor em rubrica apropriada no exigível operacional do plano de benefícios 

objeto de retirada parcial, ou do Plano de Gestão Administrativa, no caso de retirada total, 

desde que a EFPC permaneça em funcionamento; ou 

 

II - adotar outra medida administrativa que possibilite a liquidação dos compromissos 

oriundos da retirada de patrocínio. 

 

§ 2º Incumbe ao participante ou assistido manter atualizados junto à EFPC os seus endereços 

residencial e eletrônico e os dados relativos à conta referida no inciso I do caput. 

 

§ 3º A EFPC pode descontar dos valores contabilizados nos termos do §1º as despesas 

decorrentes da sua administração, limitado ao valor a que fizer jus o participante ou assistido. 
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CAPÍTULO IV 

DAS PROVIDÊNCIAS OPERACIONAIS DA RESCISÃO UNILATERAL DE CONVÊNIO DE ADESÃO 

 

Art. 10. A rescisão unilateral de convênio de adesão somente pode ser adotada em razão de sua 

aprovação pelo órgão estatutário competente da EFPC. 

 

Art. 11. O representante legal da EFPC deve, no prazo de dez dias úteis, contados da data da 

aprovação de que trata o art. 10: 

 

I - dar ciência ao patrocinador do plano de benefícios; 

 

II - comunicar a decisão aos participantes e assistidos vinculados ao plano de benefícios; 

 

III - dar ciência aos patrocinadores remanescentes do plano de benefícios, se houver; e 

 

IV - iniciar os procedimentos necessários à realização da operação. 

 

Art. 12. O termo de rescisão unilateral deve tratar, no mínimo: 

 

I - dos critérios e dos procedimentos relativos à segregação patrimonial, no caso de retirada 

parcial; 

 

II - dos critérios de rateio dos fundos, da reserva especial ou do déficit técnico, apurado na 

avaliação atuarial de retirada de patrocínio, entre patrocinador objeto da rescisão unilateral 

de convênio de adesão, de um lado, e respectivos participantes e assistidos, de outro, nos 

termos da legislação aplicável; 

 

III - do critério de individualização dos fundos, da reserva de contingência e da reserva 

especial ou do déficit técnico, apurado na avaliação atuarial de retirada de patrocínio, entre 

participantes e assistidos, nos termos da legislação aplicável; 

 

IV - das demais obrigações, em face da rescisão unilateral de convênio de adesão, nos termos 

da legislação aplicável; 

 

V - da responsabilidade sobre demandas judiciais ou extrajudiciais ocorridas após a data do 

cálculo; 

 

VI - dos prazos, contados a partir da data de autorização, para: 

 

a) a disponibilização dos termos de opção aos participantes e assistidos; 

 

b) o período de opção; e 

 

c) a fixação da data efetiva; 
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VII - das opções oferecidas aos participantes e assistidos vinculados ao patrocinador do plano 

de benefícios objeto da rescisão unilateral de convênio de adesão; 

 

VIII - da descrição das medidas judiciais ou dos procedimentos administrativos alternativos 

para quitação das obrigações referentes aos participantes ou assistidos que não forem 

localizados, permanecerem inertes ou recusarem-se a receber o valor a que faz jus em razão 

da rescisão unilateral de convênio de adesão; 

 

IX - do tratamento a ser conferido aos valores registrados no exigível contingencial e no 

passivo contingente, decorrentes de ações judiciais e de medidas administrativas, antes e 

depois da data do cálculo, inclusive quanto a eventual diferença entre o valor de decisão 

proferida após a data do cálculo e o correspondente valor registrado; e 

 

X - das medidas judiciais ou extrajudiciais que a EFPC adotará contra o patrocinador, quando 

couber. 

 

Art. 13. O disposto nos arts. 4º e 6º ao 9º aplica-se à rescisão unilateral de convênio de adesão, 

no que couber. 

 

 

CAPÍTULO V 

DO TRATAMENTO DO EXIGÍVEL CONTINGENCIAL E DO PASSIVO CONTINGENTE 

 

Art. 14. Na hipótese de retenção patrimonial para lastrear o exigível contingencial, os valores 

correspondentes às provisões eventualmente revertidas após a data do cálculo devem ser 

destinados aos participantes e assistidos, de um lado, e ao patrocinador, de outro, considerada 

a proporção contributiva observada nos trinta e seis meses anteriores à data do cálculo, a partir 

das contribuições normais vertidas nesse período. 

 

§ 1º Alternativamente ao previsto no caput, e de forma a não haver retenção patrimonial 

para lastrear exigível contingencial, o patrocinador pode assumir integralmente a 

responsabilidade sobre os valores decorrentes de condenação em processo judicial ou 

administrativo após a data do cálculo. 

 

§ 2º A responsabilidade assumida de que trata o § 1º deve ser registrada no termo de retirada 

de patrocínio. 

 

§ 3º Na hipótese prevista no § 1º, os valores registrados no exigível contingencial, na data do 

cálculo, devem ser integralmente revertidos ao patrimônio de cobertura do plano de 

benefícios. 

 

§ 4º Na hipótese de não ter havido contribuição no período de que trata o caput, deve ser 

considerada a proporção contributiva adotada pelo menos nos trinta e seis meses que 

antecederam a redução ou a suspensão das contribuições. 
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§ 5º Os valores revertidos do exigível contingencial podem ser destinados de forma diversa 

das previstas neste artigo, desde que mais favorável aos participantes e assistidos. 

 

§ 6º O disposto nos §§ 1º e 5º não se aplica ao patrocinador subordinado à Lei Complementar 

nº 108, de 29 de maio de 2001. 

 

§ 7º A individualização dos valores de que trata o caput, entre participantes e assistidos, 

relativamente ao montante que lhes couber, deve observar a proporção das respectivas 

reservas matemáticas individuais finais, posicionadas na data do cálculo. 

 

§ 8º Caso o valor da retenção patrimonial referida no caput seja inferior ao da decisão judicial 

ou administrativa ocorrida após a data do cálculo, caberá ao patrocinador aportar o 

montante necessário para a sua execução. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor em 1º de outubro de 2022. 


