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Carnaval, este ano, começa mais tarde.
Mas só no calendário oficial. Desde
janeiro, Recife já amanhece com violões
e pastorinhas mil em cantos diversos da
cidade. Já entrando no clima, a entrevistada
deste mês é uma eterna foliã, daquelas que
recusa qualquer convite que implique sua
ausência da Terra do Frevo nesta época do
ano. Algumas dicas: ela é nossa assistida e
nasceu em Nazaré da Mata, onde impera o
Maracatu Rural. Entre na sua brincadeira
e advinhe quem é a dona destas fantasias.
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Informática de volta

Certificação de Dirigentes

As pessoas que querem
aprender noções básicas sobre
manuseio do computador e
Internet têm uma nova chance.
A Bandeprev poderá voltar a
promover cursos de Introdução
à Informática, na sua sede, no
Recife. Se você está interessado,
ligue logo para o fone (81) 3419
4600 e fale com Edenilze. Será
necessário participar de uma
inscrição prévia, por meio da
qual a Entidade identificará se
existe um número de alunos
que viabilize a
formação de uma
ou mais turmas.

Depois dos diretores de Finanças e
de Seguridade, foi a vez do nosso
diretor administrativo, Antonio
Ferreira, galgar seu espaço no
time dos gestores habilitados por
órgão reconhecido pelo mercado,
para decidir sobre investimentos.
A certificação conquistada é uma
exigência da Resolução BACEN Nº
3792/24.09.2009, que, para cada
ano, gradativamente, estabelece
percentuais mínimos do contingente
de profissionais que lidam com
as finanças da Entidade, para
cumprirem tal obrigação.
Atingindo mais um selo de
qualidade, a Bandeprev
passa a ter 75% de sua
Diretoria Executiva
devidamente certificada.

Ações Judiciais: é preciso
aprofundar o debate

Visando dar continuidade ao enfoque da
última edição deste Informativo, acerca dos
controles e redução de riscos, com ênfase na
administração de conflitos, a Bandeprev toma
a iniciativa de aprofundar o assunto, trazendo
importantes conhecimentos técnicos e
opiniões de especialistas. A Entidade
alerta para os desafios que os fundos
de pensão vêm enfrentando com
as ações judiciais, configurando
uma preocupação generalizada
em todo o Sistema. Em seguida,
levanta uma série de pontos que
precisam ser discutidos antes de
se bater o martelo.
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Editorial

abertura oficial do
Carnaval do Recife
acontece dia 04 de
março, no Marco Zero, com a
presença de inúmeros ícones da
cultura, como Naná Vasconcelos
e orquestra de maestro Duda,
um dos homenageados deste
ano. Cumprindo a tradição da
cidade, em festa desde Janeiro,
este jornal já vem em ritmo
de frevo, para antecipar os
atrativos, reverenciando um
dos maiores protagonistas da
comemoração: o mundialmente
conhecido Galo da Madrugada.
Ao lado do dono da folia, nosso
mascote se exibe, segurando o
estandarte do clube, que remete
a 1978, primeira vez que o
bloco saiu às ruas, na época
com apenas 75 foliões. No
sábado (05 de março), acontece
o seu 34º desfile.
E,
em
contagem
regressiva para o Carnaval,
estamos
trazendo
uma
entrevistada que é só folia:
Lúcia Inês Guerra. Vamos viajar
nas suas memórias e conhecer
um pouco mais das raízes
pernambucanas.
Saindo da festa e
partindo para um momento de
maior reflexão, estamos dando
continuidade à coluna Assuntos
Jurídicos, aprofundando o
assunto
administração
de
conflitos. Nossa reportagem
especial demonstra os desafios
enfrentados pelos fundos de
pensão, trazendo opiniões
de especialistas e discutindo
peculiaridades do Sistema.
Apresentamos ainda
duas notas de capa e as colunas
Aniversariantes e Finanças
da Bandeprev.
A Diretoria

Perfil: Lúcia Inês Guerra

Eu quero entrar na folia, meu bem!

Lúcia nasceu no Estado do frevo e do maracatu, e leva alegria por onde passa
Luciana Andréa Freitas

S

Bandeprev Notícias (BN) –
Resumo da carreira:

e no Recife já é Carnaval, Lúcia Inês Guerra (LIG)
Iniciei
minha
carreira
como não lembrar do –
“Hino dos Batutas de São profissional no Bandepe. Entrei recreativos e fazer jus à minha
José”, frevo de João Santiago? em 1966, como escriturária, origem de foliã.
“Eu quero entrar na folia, meu para inaugurar a Agência Santo
bem./ Você sabe lá o que é isso?” Antônio. Atuei como chefe de BN – Conte sobre sua ligação
Principalmente, quando a ideia seção, da Agência Boa Vista; com o Carnaval:
é apresentar alguém que tem o e de setor, na Diretoria de LIG – Eu faço aniversário em 24
Carnaval dentro de sua origem. Crédito Geral. Em 1975, após de janeiro, pertinho do período
“Sou de Nazaré da Mata – PE, curso de especialização em momesco. Minha festa de 15
um dos berços do Maracatu Organização e Métodos – O&M, anos foi um baile de Carnaval,
Rural, também conhecido como ingressei no quadro técnico do com motivos holandeses. Nasci
de Baque Solto ou de Orquestra. Departamento de Sistema e no Engenho Bonito, em Nazaré
É uma manifestação cultural de Métodos - Desim, do qual fui da Mata – PE, um dos berços do
trabalhadores rurais, que vêm nomeada chefe, em 1982, dentre Maracatu Rural. Lembro que,
do interior de Pernambuco, outras funções. Aposentei-me para pegar a estrada, eles se
cumprindo grandes trajetos, em outubro de 1991. Também abasteciam de comida e bebida
dançando de cidade em cidade fui presidente da Comissão de nas casas de foliões, que abriam
até o centro do Recife, onde O&M da Associação dos Bancos suas portas, maravilhados com o
som dos chocalhos e o colorido
todos se encontram, nos dias de Estaduais, por três mandatos.
das roupas. A
Momo”,
explica
Carnaval 2011: Por onde anda esta foliã
exemplo
dos
nossa entrevistada.
meus pais, de
Este ano, Lúcia, entrevistada em
Estamos falando
09 de fevereiro, confirmou, em
mim e dos meus
de Lúcia Inês
sua agenda:
dez irmãos, que
Guerra,
nossa
- Presença no desfile do Bloco
da Saudade, na quarta-feira, 02
nos
vestíamos
assistida
desde
de março, com concentração na
todos
com
1991.
Formada
Praça Maciel Pinheiro;
- Acompanhamento, em casa de
roupas
iguais
em Administração,
amigos, do Clube de Máscaras O
para contemplar
entrou no Bandepe
Galo da Madrugada, no sábado,
a festa. Já na
05 de março, no centro do Recife;
em 1966 e exerceu,
- Passagem pelas ruas de Olinda,
adolescência,
dentre
outras Para conversar com Lúcia:
pela manhã, e no Marco Zero,
viemos para a
funções, a Chefia lucia_ines@hotmail.com.
à noite, em todos os outros dias
fones: 0(81) 3327 8907 (residência)
de Momo.
cidade e meu
do Departamento
pai nos levava
de Sistemas e
–
Atividades
na para o corso, o saudoso desfile
Métodos.
Sempre
levando BN
de pessoas nos carros. Hoje
alegria por onde passa, fazia aposentadoria:
a festa no Azulão do Bandepe, LIG – Depois que me aposentei, curto o Recife Antigo, Olinda e
trazendo uma burrinha, alegoria fiz consultoria de Organização acompanho o Galo, na casa de
típica das brincadeiras da no Paraiban (Banco da Paraíba), amigos, brincando até o último
sua região. Essa foi uma das entre 1992 e 1993. Aproveito a trio, além de muitos outros
inúmeras fantasias que Lúcia aposentadoria para realizar uma eventos.
vestiu nos períodos momescos. série de trabalhos, nas áreas
“Brinco Carnaval desde criança de Contabilidade, Fotografia, BN – Mensagem aos colegas:
e não deixo nosso Estado por Pesquisa, como também outras LIG– É preciso ter em mente
coisa alguma nesta época atividades, como viajar, praticar que não viemos para esta vida,
esportes, participar de grupos para sermos infelizes. Temos de
do ano”.
buscar a alegria dentro de nós e
cultivá-la, a cada dia, a fim de
Conselho Deliberativo Presidente: FERNANDO CALHEIROS DE SIQUEIRA Membro Efetivo: JOSÉ MAURO G. LIMA Membro Efetivo: JOSÉ EDSON C.
BARBOSA Membro Efetivo: MAURÍLIO DE SOUZA LUNA Membro Efetivo: JOSÉ HONÓRIO DE MORAIS Membro Efetivo: JOÃO CARLOS C. DE MELO
que ela se renove. Lembre-se
também que as amizades são uma
Conselho Fiscal Presidente: EUDES CARNEIRO LINS FILHO Membro Efetivo: ALBÉRICO JOSÉ DA G. BRANCO Membro Efetivo: ALUIZIO PAZ DE LIRA Membro
Efetivo: MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA M. CALADO
fonte de felicidade. Além disso,
Diretoria Executiva Superintendente: MARIA ISOLDA PAURÁ JARDELINO DA COSTA Diretor de Finanças: EVANDRO COUCEIRO C. JR. Diretor de
continue sonhando, fazendo
Seguridade: MAURÍCIO DE SOUZA LUNA Diretor Administrativo: ANTONIO JOSÉ FERREIRA FILHO
planos os quais você possa ir
R. do Apolo, 91, Bairro do Recife – Recife/PE CEP: 50.030-220 Fone: (81)3419 4600 E-mail: canalaberto@bandeprev.com.br
conquistando. A vida é melhor,
Bandeprev na Internet: www.bandeprev.com.br
com o colorido das fantasias, e
Projeto e edição: Mídia Personalizada / Fábrica de Idéias (81)8806-1297 – Jornalista responsável: Luciana Andréa Freitas (DRT/PE 2527)
– Design, diagramação e fotos: Werbeth de Sousa Impressão: Seta Gráfica Ltda. Tiragem: 2.200 exemplares
com sonhos realizados.
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Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira dos
investimentos da Bandeprev,
no acumulado do ano, atingiu
17,04% da meta atuarial.

A rentabilidade da carteira dos investimentos da Bandeprev, no mês
de janeiro, atingiu 17,04% da meta, em decorrência, principalmente,
dos seguintes fatores:
- Rentabilidade negativa do Ibovespa Fechamento (-3,94% am);
- Aumento significativo do INPC (dez/10 = 0,60% am passando
para Jan/11 = 0,94% am) , influenciando diretamente a Meta Atuarial
(INPC+5,00%aa).
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Assuntos Jurídicos

Conhecimento: um aliado em favor do contrato previdenciário

Entidades lutam contra ações judiciais que incluem cobranças de obrigações não previstas e em desacordo com o regime
Luciana Andréa Freitas

O

s fundos de pensão estão
juntos numa importante
luta: a defesa do contrato
previdenciário. Essa é uma causa
dos dirigentes das entidades e
autoridades do Sistema, e também
influencia diretamente cada
inscrito nas fundações, porque
está ligada à sobrevivência
destas. Alvo de inúmeras ações
judiciais, muitas que incluem
pretensões não previstas e em
desacordo com o regime, o Setor,
após estudos, tem detectado que
boa parte dos conflitos advém
da falta de entendimento acerca
das características do contrato
previdenciário. Agora, o Sistema
busca conscientizar participantes
e assistidos, como também prestar informações aos membros
do próprio Judiciário, que estão
diante de uma matéria recente, a
qual solicita conhecimentos específicos e se moderniza a cada dia.

Uma relação jurídica
previdenciária
complementar,
segmento em que se enquadra
a
Bandeprev,
desenvolvese,
segundo
especialistas,
“por meio de um contrato
de
tratamento
sucessivo,
prolongando-se no tempo, com
prestações e contraprestações;
aleatório, dependendo de fatos
que podem ou não ocorrer; e
de adesão”. “Coexistem três
contratos essenciais: o Estatuto
da Entidade, o convênio de
adesão e o Regulamento do
Plano de Benefícios.”
Este
último é “o termo contratual
que efetivamente atinge os
participantes
e
assistidos,
delimitando as regras pactuadas
entre inscritos e entidade”.
Assim, requerer algo além do
previsto no Regulamento pode
ser caracterizado como quebra
do contrato.
O contrato de um fundo
de pensão, que, pela lei, deve
ser mantido com independência

da relação trabalhista, tem sido
interpretado, equivocadamente,
como uma extensão desta.
“Na nossa tradição, o Estado
desrespeita o cidadão. Também
os recursos públicos são tidos
como ilimitados, tendo em vista
que a responsabilidade fiscal é
algo muito recente. O Judiciário,
portanto, está habituado a julgar
questões previdenciárias em que

Pontos essenciais que precisam ser discutidos
em prol da prevenção de conflitos
Algumas Características da Previdência Complementar:
- Natureza Complementar:
“A inscrição de participante em
plano de Previdência Complementar
não o dispensa da inscrição como
segurado obrigatório do Regime Oficial”.
Além disso, no Brasil, o nosso Sistema
“não pode ter papel substitutivo do Estado
na proteção básica aos trabalhadores”. As
entidades visam oferecer um subsídio a
mais para manutenção do padrão de vida
do participante após a sua etapa como
trabalhador ou quando este é atingido por
riscos sociais, como idade, doença etc.
- Regime de Capitalização:
Diferentemente
da
repartição
simples empregada na Previdência
Oficial, que funciona em regime de
caixa, fazendo com que as contribuições
dos trabalhadores ativos cubram os
compromissos com os aposentados, o
Regime de Capitalização adiciona juros ao
capital. As contribuições dos participantes
formam uma reserva que, futuramente,
será transformada em benefícios para
os mesmos usufruírem quando se
tornarem assistidos.

- Caráter contratual:
“Diferentemente da Previdência
Oficial, para a qual impera o princípio
da legalidade estrita; na Previdência
Complementar os direitos, deveres
e obrigações das partes devem estar
estabelecidos em contrato.” “Coexistem
três contratos essenciais: o Estatuto
da Entidade, o convênio de adesão e o
Regulamento do Plano de Benefícios.”
Este último delimita as regras que são
pactuadas entre inscritos e entidade”.
- Independência da
Relação Trabalhista:
“Esta característica decorre da
própria facultatividade da Previdência
Complementar”, isto é, de que a inscrição
no plano de benefícios constitui-se uma
opção e não um ato obrigatório. No
Sistema, a integração de um participante
a um plano de previdência “pode começar,
perdurar e se extinguir de forma autônoma
em relação ao seu contrato de trabalho”.
Para isso, a Lei Complementar Nº
109/2001 (art.14) criou os institutos da
Portabilidade, Benefício Proporcional
Diferido – BPD, Resgate e Autopatrocínio.

Destino dos resultados
- Superávit:
“O resultado superavitário dos
planos de benefícios das entidades
fechadas, ao final do exercício, satisfeitas
as exigências regulamentares relativas
aos mencionados planos, será destinado
à constituição de reserva de contingência,
para garantia de benefícios, até o limite
de vinte e cinco por cento do valor das
reservas matemáticas. Constituída a
reserva de contingência, com os valores
excedentes será constituída reserva
especial para revisão do plano de
benefícios” (art. 20 da LC 109/2001).

- Déficit:
“O resultado deficitário nos planos ou nas
entidades fechadas será equacionado por
patrocinadores, participantes e assistidos,
na proporção existente entre as suas
contribuições, sem prejuízo de ação
regressiva contra dirigentes ou terceiros
que deram causa a dano ou prejuízo à
entidade de previdência complementar”
(art. 21 da LC 109/2001).

Fontes:
[Revista Fundos de Pensão - Abr 2009 ] [Informativo Baneses – Dez 2010] [Monografia Defesa do Contrato Previdenciário das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar: Aspectos Jurídicos Relevantes e Proposições – 2009] [Lei Complementar Nº 109/2001]

o Estado é,
direta ou indiretamente,
o réu que, ao violar direitos,
será obrigado a repará-los. Na
Previdência
Complementar,
a história é outra. O regime é
de capitalização. A conta tem
que fechar”, explicou, numa
entrevista à Revista Fundos
de Pensão, o advogado e atual
coordenador do Centro de
Estudos Jurídicos da Previdência
Complementar – Cejuprev,
Adacir Reis.
“A matemática é cruel:
não há como pagar benefício sem
prévio custeio. Se o fundo for
condenado a bancar o que não
está no contrato, haverá déficit
e, pela lei, todos serão chamados
a pagar a diferença da conta”,
disse, em outra entrevista, o
advogado, que já foi Secretário
da Previdência Complementar.
Essa preocupação é real, porque,
algumas
decisões
judiciais
têm sido tomadas sem levar
em consideração os recursos
existentes para pagamento dos
compromissos com os inscritos.
“A percepção em alguns
ambientes é a de que, se os fundos
investem no mercado, é porque
há dinheiro sobrando, ou seja, a
capitalização não é algo intrínseco
à atividade dos fundos de pensão,
mas, sim, o resultado de algum
excedente”, comenta o advogado.
Especialistas afirmam que as
entidades, na verdade, reúnem
reservas para se protegerem de
momentos difíceis e poderem
continuar honrando com os seus
compromissos. Enfim, faz-se
necessário conhecer o regime
para saber até que ponto existe
uma reivindicação coerente de
direitos ou a exigência de algo
que pode prejudicar, inclusive,
seu requerente, ameaçando a sua
própria aposentadoria.

