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Estatísticas:

47 Controladas diretamente

106 Subsidiárias

63 Patrocinadoras
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Preocupação com EFPC (notícias jornais)

A inevitável devassa 
em fundos de 

pensão de estatais

“Dirigentes na ativa e ex-diretores de
fundos foram presos. São 40 os
investigados. Apenas em dez casos
analisados, estimam-se R$ 8 bilhões em
fraudes, para desvios do dinheiro. (...) O
lado perverso do golpe é que os lesados
estão no universo de 1,3 milhão de
funcionários das estatais. E também os
contribuintes, porque o Tesouro arcará
com parte das perdas.”
(O Globo)

Fraude em fundos de pensão já é paga por 
empregados

“A conta dos casos de suspeita de corrupção e má gestão nos fundos de pensão
estatais Previ (de trabalhadores do Banco do Brasil), Petros (Petrobras), Funcef
(Caixa) e Postalis (Correios) já é paga por parte dos empregados. (...) Déficit calculado
de R$ 50 bilhões.”
(Folha de São Paulo)

Fundos de pensão estão no centro das 
delações de executivos da JBS 

O dinheiro ilícito era repassado aos executivos em troca da aprovação de aportes
vultosos em projetos de interesse da família Batista.
(Correio Brazilense)
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10 Maiores EFPC

Fonte: PREVIC
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Evolução do Resultado das EFPC

Fonte: PREVIC
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Visão dos Participantes

Principais queixas:

▪ Má gestão;

▪ Fraudes;

▪ Interferência política, sobretudo nos investimentos;

▪ Insegurança quanto à futura aposentadoria; e

▪ Necessidade de contribuição adicional.
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Visão do Controlador da Patrocinadora

▪ Os fundos de pensão devem ser sustentáveis;

▪ Não há espaço fiscal para a União capitalizar empresas estatais em
decorrência de déficit de fundo de pensão;

▪ Risco fiscal decorrente dos fundos de pensão deve ser reduzido; e

▪ É necessário maior responsabilização do Conselho de Administração e da
Diretoria Executiva da Patrocinadora.

Aprimorar as práticas de governança corporativa das
empresas estatais e dos seus respectivos fundos.

MECANISMO:
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Fortalecimento da Governança da Patrocinadora

▪ Estatuto Jurídico das Empresas Estatais (Lei nº 13.303 e Decreto nº 8.945, ambos de 2016)

Maior:

– Profissionalização e integridade dos membros de órgãos estatutários;

– Independência dos membros do Conselho de Administração;

– Fortalecimento dos controles internos e gestão de riscos; e

– Governança, transparência e capacitação.

▪ Exigência de auditoria nas atividades da EFPC (Resolução CGPAR nº 9, de 2016)
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Resolução CGPAR nº 9
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Fiscalização pela Auditoria Interna
Escopo mínimo:

a) Política de investimento e a sua gestão;
b) Processos de concessão de benefícios;
c) Metodologia utilizada no cálculo atuarial;
d) Procedimentos e controles na gestão da entidade;
e) Despesas administrativas;
f) Estrutura de governança e de controles internos; e
g) Recolhimento das contribuições (patrocinadora e participantes).

Elaborar relatório para envio à PREVIC.
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Supervisão pela Diretoria Executiva
Escopo mínimo do Relatório da Diretoria Executiva:

a) Aderência dos cálculos atuariais*;
b) Gestão dos investimentos;
c) Solvência, liquidez e equilíbrio dos planos;
d) Gerenciamento de riscos;
e) Efetividade dos controles internos.

* Comitê de Auditoria irá avaliar cálculos atuariais (Lei nº 13.303, de 2016).


