
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E AUTARQUIAS

SENTENÇA

Vistos.

I – RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

COBRANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM

CARÁTER LIMINAR, proposta por  FUNDAÇÃO FORLUMINAS DE SEGURIDADE

SOCIAL  –  FORLUZ, qualificado  e  representado,  em  face  de  COMPANHIA

ENERGÉTICA  DE  MINAS  GERAIS  –  CEMIG,  CEMIG  GERAÇÃO  E

TRANSMISSÃO S.A.  –  CEMIG-GT E CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  –  CEMIG-D,

também qualificados.

A parte autora alega em sua petição inicial que é uma entidade fechada de

previdência  complementar,  sem fins  lucrativos,  criada  em 1971  pela  Companhia

Força e Luz de Minas Gerais – CFLMG, antecessora da Companhia Energética de

Minas Gerais – CEMIG. A sua principal finalidade, prevista no art. 7º do seu Estatuto

Social é “propiciar aos participantes e beneficiários de seus planos previdenciários

os  benefícios  assegurados  nos  regulamentos  dos  planos  a  que  estiverem

vinculados.”

Entre os planos previdenciários que a FORLUZ administra está o Plano A,

objeto da presente lide. Esse Plano foi criado em 1997, fruto de um processo de

migração  entre  planos  administrados  pela  parte  autora,  cujo  ingresso  de

participantes  ocorreu  por  meio  de  ato  de  vontade  e  num  contexto  de  ampla

negociação  com  transação  de  direitos  e  de  obrigações  entre  os  participantes,

assistidos, as rés e a FORLUZ. Ao final, teve a devida aprovação do órgão federal

de supervisão do setor.

O referido Plano A possui algumas especificidades.  

É um plano estruturado na modalidade “benefício definido” que, conforme o

art. 2º da Resolução CNPC nº 16 indica que os benefícios programados têm seu

valor previamente estabelecidos, sendo o custeio determinado atuarialmente. A parte
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autora também informa que ele é “saldado”, isto é, não recebe mais contribuições

“normais” e se encontra em regime de extinção, não admitindo assim o ingresso de

novos  participantes.  Ademais,  diz  que  esses  participantes  constituem  em  sua

maioria aposentados e pensionistas de avançada faixa etária.

Outra importante especificidade diz respeito à responsabilidade prevista no

Plano A. A aludida migração teve como um dos pontos estruturantes a assunção de

responsabilidade  exclusiva,  pelas  Patrocinadoras,  ora  rés,  pela  cobertura  de

eventuais resultados negativos (déficits) apurados no âmbito do mencionado plano

previdenciário. Assim, cabe às Patrocinadoras o dever de arcar com todos os déficits

atuários apurados na execução do Plano A. Nesse sentido, o Regulamento do Plano

A prevê que:

“Art.  56.  As  Patrocinadoras  farão  aportes  ao  fundo  que  garante  os

benefícios  do  PLANO,  conforme  estabelecido  nos  convênios  de  adesão,  no

instrumento  particular  de  contrato  celebrado  com  a  FORLUZ  em  05/03/2002  e

homologado pela Autoridade Governamental Competente, no termo de assunção de

dívida firmado em 03/08/2005 e eventuais termos aditivos. 

Art. 57. A cobertura de eventual déficit técnico, calculado atuarialmente, é

de responsabilidade das Patrocinadoras,  observado o disposto nos convênios de

adesão e a legislação.”

Há, também, o Instrumento Particular de Ajustes das Reservas a Amortizar

dos Planos de Benefício Definido (BD) e Saldado (A) de Benefícios Previdenciários

celebrado entre as partes em 05/03/2002, cuja cláusula terceira define que:

“Caso  haja  déficit  técnico  consistente,  apurado  pelo  atuário  externo  no

Plano  A,  a  CEMIG  se  compromete  a  contratar  com  a  FORLUZ  sua  cobertura,

observada a legislação”

Outro  instrumento  é  o  Termo de  Assunção  de  Dívida  celebrado  entre  a

FORLUZ e as rés, em 03/08/2005, cuja cláusula quarta prevê que:

“Caso  haja  déficit  técnico  consistente  no  Plano  A,  apurado  pelo  atuário

externo, a CEMIG, CEMIG-GT e a CEMIG-D comprometem-se a contratar com a

FORLUZ sua cobertura, observada a legislação e o critério de rateio determinado

pela Cláusula Segunda.”
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Diante disso, sustenta a parte autora a total responsabilidade das rés

acerca do equacionamento dos déficits que existirem no curso do Plano A.

Pois  bem.  A  parte  autora  aduz  que  o  Plano  A  apresentou  resultado

deficitário no exercício de 2019 da ordem de R$ 441.714.062,06 (quatrocentos e

quarenta  e  um milhões,  setecentos e quatorze mil,  sessenta  e  dois  reais  e  seis

centavos), conforme apurado nos Pareceres Atuariais elaborados pela autora e pela

empresa  de  consultoria  atuarial  PREVUE,  responsável  técnica  pelo

acompanhamento atuarial do Plano A administrado pela FORLUZ. 

Nos  termos  do  que  determina  a  legislação  de  regência  da  matéria,  a

implementação do Plano de Equacionamento do Déficit (PED) deve ocorrer até o

início  da  vigência  do  plano  de  custeio  estabelecido  pela  avaliação  atuarial  de

encerramento  do  exercício  em  que  se  deu  a  aprovação  do  referido  plano  de

equacionamento.  Logo,  no  caso  do  Plano  A  administrado  pela  FORLUZ,  a

implementação do PED relativo  ao déficit  apurado no exercício de 2019  deveria

ocorrer em 1º de abril de 2021. 

Dessa  forma,  a  partir  de  1º  de  abril  de  2021,  a  obrigação  de  as

Patrocinadoras arcarem com a assunção integral do equacionamento do déficit do

Plano A, referente ao exercício de 2019 e contida nos mencionados instrumentos

contratuais, passou a ser exigível. 

Para tanto, a parte autora informou que no final do ano de 2020, a FORLUZ

encaminhou ao Diretor Presidente da CEMIG uma correspondência (FORLUZ - FSG

0538/2020),  em  que  informou  a  apuração  do  resultado  deficitário  do  Plano  A

referente  ao  exercício  de  2019  e  as  formas  pelas  quais  poderia  se  dar  o  seu

equacionamento  (entre  os  limites  mínimo  de  R$  160.424.836  e  máximo  de  R$

441.714.062,06), a critério das Patrocinadoras. 

A FORLUZ tem ciência de que a CEMIG encaminhou o referido Plano de

Equacionamento  de  Déficit  do  Plano  A para  o  seu órgão  de  controle,  conforme

demonstra o e-mail datado de 29.12.2020, endereçado ao Secretário de Estado de

Fazenda de Minas Gerais, tendo informado nessa oportunidade que “... O assunto

ainda será objeto de análise e deliberação pelos órgãos de governança da Cemig no

1º trimestre de 2021.” e requerido “... a manifestação de V.Exa. no mesmo período,

para o início do plano de equacionamento.” 
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Em  razão  do  silêncio  da  CEMIG  em  responder  a  mencionada

correspondência  da  FORLUZ  enviada  no  final  do  ano  de  2020  (FORLUZ -FSG

0538/2020),  bem  como  em  contratar  a  dívida  relativa  à  assunção  integral  do

equacionamento do deficitário Plano A relativo ao exercício de 2019, e considerando

a iminência de esgotamento do prazo legal previsto para início do equacionamento

do  resultado  negativo,  a  FORLUZ  enviou  nova  correspondência  à  CEMIG  em

17.03.2021  (FORLUZ  FSG-0140/2021),  em  que  renovou  os  termos  de  sua

correspondência anterior e solicitou a aprovação do PED pelas Patrocinadoras e

pelo  órgão  estatal  de  controle  delas,  tendo,  já  nessa  oportunidade,  diante  da

exiguidade  do  prazo  para  início  do  equacionamento,  apresentado  minuta  do

instrumento  de  dívida,  nos  mesmos  moldes  em  que  firmados  vários  contratos

anteriores referentes aos planos de equacionamentos que ainda estão em curso. 

A CEMIG, mais uma vez, não respondeu à correspondência da FORLUZ,

tendo  preferido  realizar,  em  07.04.2021,  depósito  em favor  da  Entidade  Autora,

mediante consignação extrajudicial em pagamento junto ao Banco do Brasil, no valor

correspondente a cerca de metade da primeira prestação de amortização das 166

parcelas mensais previstas no Plano de Equacionamento de Déficit aprovado pela

Entidade autora, tomando-se por referência o valor mínimo cujo equacionamento se

faz obrigatório (aproximadamente 160 milhões de reais). 

Tendo em vista que o depósito realizado pelas Patrocinadoras se revelou

insuficiente ao cumprimento da integralidade da obrigação validamente contratada

entre  as  partes  e  em  plena  vigência,  pela  qual  as  Patrocinadoras  detêm  a

responsabilidade  exclusiva pelo  equacionamento  de resultados deficitários  que  o

Plano  A venha  a  apresentar,  a  autora  ajuizou  a  presente  ação  com  fulcro  de

implementar o PED/2019. 

Após  discorrer  sobre  os  demais  fundamentos  de  direito,  a  parte  autora

requereu a concessão de tutela de urgência, para determinar às rés o cumprimento

da obrigação de fazer de contratar a dívida para a cobertura do déficit do Plano A,

referente  ao exercício  de 2019,  em seu limite  mínimo para equacionamento  (R$

160.424.836,98)  e  pelo  prazo  máximo  de  amortização  possível  (166  parcelas

mensais e consecutivas), bem como para que iniciem imediatamente o pagamento

das mencionadas prestações mensais, por ser a medida que garantirá a solvência
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do aludido plano de benefícios e que não possui qualquer risco de irreversibilidade.

No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência

A inicial veio instruída por documentos.

Custas pagas.

Em decisão de ID: 3525386446 foi analisado e indeferido o pedido de tutela

provisória  de  urgência  pleiteada  pela  parte  autora.  Contra  tal  decisão,  a  parte

apresentou o recurso de Agravo de Instrumento, na ocasião em que o Eg. Tribunal

de Justiça de Minas Gerais, em decisão de ID: 5686833070, negou provimento ao

recurso.

Citadas,  as  rés  apresentaram  contestação  com  reconvenção  em  ID:

4553218029.

Em preliminar de contestação, foram alegadas as preliminares de carência

de ação,  falta de interesse  processual  e impugnação do valor  da causa.  As rés

sustentam que, em razão do ajuizamento da ação de consignação em pagamento –

autos de nº  5072101- 06.2021.8.13.0024,  está sendo depositado mensalmente a

importância de 50% do déficit do ano de 2019, de modo que a parte autora não teria

interesse processual na discussão da integralidade da dívida, mas, tão somente, em

50% do seu total. Diante disso, pugnaram pela extinção da ação relativa à parte que

já está à disposição da FORLUZ. Quanto à preliminar acerca do valor da causa,

sustentam que deveria constar o valor integral do déficit do ano de 2019, isto é, R$

441.714.062,06. Assim, pediram a retificação do valor da causa. 

As rés introduzem a contestação a partir da análise histórica da previdência

complementar  no  ordenamento  jurídico  brasileiro.  Isso  porque  o  regime  de

previdência  complementar  brasileiro,  legalmente  existente  desde  1977  (Lei  nº

6.435/77), ganhou relevo a partir da introdução da Emenda Constitucional n.º 20 de

15 de dezembro de 1998,  passando a desempenhar papel  ainda mais  relevante

dentre  as  opções  da  seguridade  social.   Em  que  a  Lei  Complementar  109/01

disciplina a tutela jurídica das Entidades de Previdência Complementar. 

Conclui  que  as  Entidades  Fechadas  de  Previdência  Complementar

(classificação da parte autora) não possuem nenhuma vinculação societária com sua

patrocinadora,  mas  ao  contrário,  somente  administram  as  reservas  de  seus

participantes  e  assistidos  (patrimônio  fiduciário)  de  forma  independente  e
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estruturado  em  gestão  profissional,  balizados  pelas  decisões  das  diretorias  e

conselhos existentes em sua estrutura organizacional.

Explicaram que a LC 109/01 estabelece, como regra, a existência de um

plano  de  custeio:  conjunto  de  receitas  necessárias  para  que  este  disponha dos

recursos suficientes para pagamento dos benefícios assegurados. Ou seja,  a LC

109/01 criou um programa que prevê como e quanto serão pagas as contribuições

dos patrocinadores e dos participantes. Estabeleceu-se como obrigatório o regime

de capitalização para os benefícios de prestação continuada, como os do Plano A da

autora. Também, vedou que os patrocinadores assumissem encargos além daqueles

previstos no plano de custeio.   

Prosseguindo,  no que tange  ao  deficit,  as  rés  introduzem o art.  202  da

Constituição Federal  de 1988, o art. 21 da LC 109/01 e o art. 6º,  da LC 108/21.

Nesse sentido:

“CF/88. 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. (...)

§ 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela

União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  suas  autarquias,  fundações,

empresas  públicas,  sociedades  de  economia  mista  e  outras  entidades  públicas,

salvo na  qualidade de  patrocinador,  situação  na  qual,  em hipótese alguma,  sua

contribuição normal poderá exceder a do segurado.” 

“LC 109/01.  Art.  21.  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. 

§ 1o O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras

formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição

adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas

estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. 
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§ 2o A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos,

sendo cabível, nesse caso, a instituição de contribuição adicional para cobertura do

acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano.”

“LC  108/01.  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.”

Desta  forma,  sustentam que o equacionamento  de  deficit  não  pode,  em

nenhuma hipótese, ser custeado exclusivamente pelas patrocinadoras. Isso porque,

seria a própria sociedade que pagaria referido deficit, mesmo sem ter contribuído

para seu acontecimento.

Acerca do regulamento do Plano A, no que se refere ao art. 57 que atribui às

patrocinadoras a obrigação exclusiva de cobrir integralmente os eventuais deficits

técnicos  do  Plano  A.  Argumentam as  rés  que  a  interpretação  gramatical  não  é

suficiente para oferecer a solução definitiva à discussão suscitada pela Inicial. Para

tanto,  abordam  a  natureza  estatutária  do  Regulamento,  no  qual  se  permite  a

aplicação  imediata  de  novas  legislações  sem  que  sejam  vulnerados  direitos

adquiridos  ou  atos  jurídicos  perfeitos.  Sendo  assim,  concluem  as  rés  pela

derrogação  e  nulidade  do  art.  57  do Plano  A,  em vista  de  colidir  com a norma

constitucional  e as legislações supervenientes.  Ainda,  fundamentam-se na ordem

pública necessária para o correto desfecho da lide, ao ponto de demonstrar a não

aplicação  das  implicações  da  boa-fé  objetiva,  uma vez  que  a  situação  seria  de

ilegalidade e inconstitucionalidade. 

Nesse  contexto,  as  rés  informam sobre  a  decisão  da  PREVIC  em  não

aprovar o art. 57 do Regulamento do Plano A da FORLUZ. Com isso, argumentam a

invalidade e a ineficácia do referido artigo, com base na disposição do art. 33 Lei

Complementar  nº  109/2001,  no  qual  dispõe  que  a  validade  dos  atos  relevantes

praticados pelas entidades e patrocinadoras (como uma alteração do regulamento)

dependerão  de  prévia  autorização  do  órgão  regulador  e  fiscalizador,  para  a

conferência de sua validade e eficácia.
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Outro ponto abordado pelas rés diz respeito ao art. 6º da EC 20/1998. Isso

porque  o  referido  diploma  legal  determina  o  dever  imposto  às  entidades  de

previdência adaptarem os seus estatutos e regulamentos no prazo de 2 anos e que

a autora restou silente. Soma-se que não se poderia verificar um “fato consumado”

sob a questão para impedir a verificação do art. 57 do Regulamento do Plano A, em

razão  de  não  existir  direito  adquirido  contra  a  Constituição  e,  também,  pois  se

premiaria situação ilegal que perdurou no tempo por anos, premiando aqueles que

não estavam em compliance com a lei e a Constituição.

Alertaram sobre o risco de condenação das rés pelo Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais, com risco de condenação criminal dos diretores da CEMIG

pelo pagamento integral do deficit. Nesse diapasão, acostaram jurisprudências do

TCU acerca da ilegalidade do custeio integral de patrocinadora estatal em favor do

plano de benefícios de fundo complementar de previdência privada.

No que tange ao processo movido pela parte autora em face da PREVIC, de

nº 1014785-71.2017.4.01.3400, 09ª Vara Federal Cível de Brasília, sustentaram que

não há vedação à discussão da matéria nesse processo por não terem sido partes e,

diante do art. 506, do Código de Processo Civil, não podem se prejudicar pela coisa

julgada que se formará naqueles autos.

As partes também formularam pedido reconvencional. 

De  início,  informaram  que  as  partes  se  comprometeram  a  equacionar

integralmente  todos  os  resultados  negativos  na  execução  do Plano  A.  Por  isso,

foram  formalizados  três  Instrumentos  Particulares  de  Assunção  de  Dívida  para

Cobertura de Déficit, referentes aos anos de 2015 a 2017, celebrados nos anos de

2017 a 2019, em que preverem o custeio integral do deficit para o grupo CEMIG.

Assim, argumental que as Patrocinadoras estão em situação de ilegalidade perante

o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Nesse contexto,  sustentam que todos os três instrumentos  são nulos de

pleno  direito,  pelos  mesmos  fundamentos  já  transcritos  na  contestação.  Assim,

pediram a nulidade dos Instrumentos de Assunção de Dívida, para restringi-los à

metade  das  obrigações  assumidas  pelas  Reconvintes,  isto  é,  reduzir  a

responsabilidade das patrocinadoras em arcar com o custeio dos déficits ocorridos

nos anos de 2015 a 2017 em 50%.
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Sendo assim, pediram:

 Questão Preliminar 1: A declaração da ausência de interesse processual de

50%  (cinquenta  por  cento)  da  pretensão  autoral,  pelo  fato  de  existir  ação  de

consignação em pagamento onde são realizados mensalmente depósitos referentes

à cota-parte das Rés respeitando-se a paridade contributiva, devendo a autora arcar

com as verbas sucumbenciais respectivas. 

Questão  Preliminar  2:  Seja  retificado  o  valor  da  causa  totalizando  R$

441.714.062,06 (quatrocentos e quarenta e um milhões, setecentos e quatorze mil e

sessenta e dois reais e seis centavos), nos termos dos artigos 291 e 292 do CPC. 

Questão Prejudicial 1.1: declare, nos moldes do art. 503, § 1º, do CPC, que

o art. 57 do Regulamento do Plano A, dada a sua natureza estatutária, foi revogado

em razão da superveniência do artigo 202, § 3º da CF/8862, artigo 6º, § 1º da Lei

Complementar n° 108/2021 e § 3º e caput do artigo 14 da Resolução CNPC n° 30,

de  19/10/2018,  além  de  violar  decisão  do  TCU  (Acórdãos  nº  1922/2016  e

2620/2016); logo, não tem o condão de impor às Rés a obrigação de arcar com a

integralidade do déficit técnico apurado pela Plano A em 2019;

Questão Prejudicial 1.2: subsidiariamente, declare, nos moldes do art. 503,

§ 1º, do CPC, que o art. 57 do Regulamento do Plano A foi atingido por nulidade

superveniente, em razão da perda de legitimação das Rés e da superveniência de

normas proibitivas,  contidas no artigo 202,  § 3º  da CF/88,  artigo 6º,  § 1º  da Lei

Complementar n° 108/2021 e § 3º e caput do artigo 14 da Resolução CNPC n° 30,

de  19/10/2018,  além  de  violar  decisão  do  TCU  (Acórdãos  nº  1922/2016  e

2620/2016); logo, não tem o condão de impor às Rés a obrigação de arcar com a

integralidade do déficit técnico apurado pela Plano A em 2019; 

Questão Prejudicial 2: declare, nos moldes do art. 503, § 1º, do CPC, que a

cláusula terceira do Instrumento de Dívida firmado em 2002, ao trazer os dizeres

“observada a legislação”, sujeita-se às normas proibitivas contidas no artigo 202, §

3º da CF/88, artigo 6º, § 1º da Lei Complementar n° 108/2021 e § 3º e caput do

artigo 14 da Resolução CNPC n° 30, de 19/10/2018, além de violar decisão do TCU

(Acórdãos  nº  1922/2016  e 2620/2016,  e  não  tem o  condão  de  impor  às  Rés a

obrigação de arcar com a integralidade do déficit técnico apurado pela Plano A em

2019; 
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Questão Prejudicial 3: declare, nos moldes do art. 503, § 1º, do CPC, que a

cláusula quarta do Instrumento de Dívida firmado em 2005,  ao trazer os dizeres

“observada a legislação”, sujeita-se às normas proibitivas, contidas no artigo 202, §

3º da CF/88, artigo 6º, § 1º da Lei Complementar n° 108/2021 e § 3º e caput do

artigo 14 da Resolução CNPC n° 30, de 19/10/2018, além de violar decisão do TCU

(Acórdãos  nº  1922/2016  e 2620/2016,  e  não  tem o  condão  de  impor  às  Rés a

obrigação de arcar com a integralidade do déficit técnico apurado pela Plano A em

2019;

Julgando-se, ao final, improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Por fim, a procedência do pedido reconvencional para seja declarada, com

fundamento nos artigos 104, inciso I; e 166, inciso VII; combinados com o art. 184,

todos do Código Civil, a nulidade parcial do (a) Instrumento Particular de Assunção

de Dívida para Cobertura de Déficit (referente ao ano de 2017), datado de 3 de abril

de 2019; (b) Instrumento Particular de Assunção de Dívida para Cobertura de Déficit

(referente  ao  ano  de  2016),  datado  de  27  de  março  de  2018  (c)  Instrumento

Particular de Assunção de Dívida para Cobertura de Déficit  (referente ao ano de

2015),  datado  de  11  de  maio  de  2017;  promovendo  a  redução  dos  negócios

jurídicos, a fim de que as obrigações assumidas pelas Reconvintes restem reduzidas

pela metade, em cumprimento ao princípio da paridade contributiva conforme artigo

202, § 3º da CF/88, artigo 6º, § 1º da Lei Complementar n° 108/2021 e § 3º e caput

do  artigo  14  da  Resolução  CNPC  n°  30,  de  19/10/2018  e  decisões  do  TCU

(Acórdãos nº 1922/2016 e 2620/20161;

A parte autora apresentou réplica à contestação e contestou a reconvenção

em ID: 5297167996.

Dentre  os  seus  fundamentos,  a  parte  autora  afirmou  que  em 2006,  por

ocasião de  alterações promovidas  no  Regulamento  do Plano “A”,  a  previsão de

responsabilização das patrocinadoras pelos déficits, que inicialmente era previsto no

art. 54 do aludido instrumento, passou a ser previsto no art. 57 do Regulamento e foi

aprovado  pelo  órgão  federal  de  supervisão,  por  meio  do  Ofício  n.º

1065/SPC/DETEC/CGAT, de 03.04.2006. Isto  é, houve aprovação do órgão fiscal

acerca do Regulamento após o advento da EC 20/98.
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No entanto,  aduz que em alguns anos depois da aprovação, o Escritório

Regional  da  PREVIC  em  Minas  Gerais  (“ERMG”)  foi  expedido  o  Relatório  de

Fiscalização n.º 09/2010/ERMG/PREVIC, que apontou a necessidade de adequação

do custeio administrativo dos planos de benefícios administrados pela FORLUZ, a

fim  de  implementar  a  paridade  contributiva  que  decorreria,  no  entendimento  da

PREVIC, do art. 7º da Lei Complementar n.º 108, de 2001. Assim, após o processo

administrativo  entre  a  FORLUZ e  a  PREVIC,  resolveram as  partes  celebrar  um

Termo  de  Ajustamento  de  Conduta  –  TAC,  segundo  o  qual  seria  preservado  o

compromisso assumido pelas Patrocinadoras com os participantes e assistidos que

migraram do Plano BD para os Planos A e B, de suportar, de forma exclusiva, o

custeio das despesas administrativas necessárias ao funcionamento dos planos de

benefícios. O mesmo TAC determinava, por outro lado, que seria adotado o custeio

paritário das despesas administrativas tão somente em relação àqueles participantes

e assistidos que houvessem ingressado nos referidos planos de benefícios a partir

de  16.12.2000,  data  de  início  da  vigência  da  regra  de  paridade  contributiva

introduzida pela EC 20/98. Portanto, a PREVIC reconheceu a existência de direitos

adquiridos na migração dos Planos da autora.

Quanto ao processo em curso na Justiça Federal, a parte alega que fora

reconhecida  a  validade  da  obrigação  prevista  no  art.  57,  do Plano  A,  diante  da

sentença proferida em seu favor. 

Alegou  que  a  paridade  contributiva  prevista  na  Constituição  Federal

somente  alcança  as  contribuições  “normais”.  De  modo  que  a  cobertura  de

insuficiência de reservas relativas aos benefícios saldados do Plano A se classificam

enquanto contribuições extraordinárias  e  que  não estão  excluídas pelo  comando

constitucional.  Com  isso,  indicou  as  referências  às  contribuições  normais  e

extraordinárias previstas em ternos normativos anteriores e posteriores à EC 20/98.

Impugnou  a  argumentação  das  rés  acerca  da  natureza  estatutária  do

Regulamento do Plano A, bem como a aplicabilidade imediata dos textos legais.

Sustenta  que  o  art.  57  do  Regulamento  do  Plano  “A”  encerra  regra  livremente

pactuada  por  meio  da  manifestação  de  vontade  das  partes,  num  contexto  de

migração  com  transação  de  direitos,  no  âmbito  de  uma  relação  privada  de

previdência complementar, de modo que o direito adquirido que se formou diante de

tal regramento se opõe frente à nova regra constitucional que supostamente teria
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inserido a necessidade de observância do que se convencionou chamar de paridade

contributiva

Contestando  a  reconvenção,  a  autora  pediu  a  improcedência  do  pedido

reconvencional.  Nesse contexto,  alegou  que  houve a  apropriação,  por  parte  das

Patrocinadoras,  de  reiterados  superávits  apurados  no  Plano  A,  para  fins  de

amortização de dívidas que elas mantinham perante o referido plano. O que implica

no dever de suportar os custos dos déficits havidos após o período de superávits.

Soma-se que o pedido ofende, não só o que foi pactuado, mas também a boa-fé

objetiva, diante do comportamento contraditório em se negar a arcar com o déficit de

2019. Ao final, informou que há um grave déficit financeiro do Plano A, de modo que

a sentença favorável  às rés implicará em risco de inadimplência aos milhares de

assistidos.  

A parte autora também pediu pelo recolhimento de custas iniciais diante do

oferecimento de reconvenção.

As  rés  apresentaram  réplica  à  contestação  da  reconvenção  em  ID:

6051733057.

As rés juntaram comprovante de recolhimento das custas iniciais referente

ao processo de reconvenção em ID: 6051733073.

As partes não pugnaram pela dilação probatória, de modo que, conforme o

art. 355, inciso I, do CPC, passo ao julgamento antecipado do mérito.

Em substância, é o relatório.

DECIDO.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Narra a parte ré que há carência de interesse processual referente a 50% do

equacionamento do déficit, tendo em vista que foi recolhido pelas rés na ação de

consignação  em  pagamento,  na  qual  está  sendo  depositada,  mensalmente,  o

parcelamento de metade do PED.
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Sendo assim, sustentam que a parte padece de interesse processual quanto

à metade do valor cobrado judicialmente que não está sendo contestado. Com isso,

pediram a extinção da ação, sem resolução do mérito em relação a esse montante

disponibilizado para a autora, nos termos do art. 17 e 330, II e III, do CPC, devendo,

ainda, a autora arcar com as respectivas verbas sucumbenciais. 

Em  sua  impugnação  à  contestação,  a  autora  pede  o  afastamento  da

preliminar dizendo que, na data do ajuizamento da ação, as rés ainda estavam em

mora com o adimplemento do PED, bem como em função do pagamento realizado

ser  uma  obrigação  complexa,  que  possui  diversas  obrigações  acessórias  que

impedem de se considerar que metade da ação esteja incontestada. Ainda, que o

equacionamento  do  plano  “A”  não  foi,  até  o  presente  momento,  contratado,

conforme estabelece a legislação. 

Desta feita, merece razão às afirmações da parte autora. Tendo em vista

que  não  basta  o  simples  pagamento  de  metade  do  valor  deficitário  para  se

considerar extinto o interesse processual. Isso porque há, junto do dever de pagar,

obrigações acessórias e situações que ensejarão a análise da responsabilidade por

eventual mora. 

Ademais,  a  ação  de  consignação  em pagamento  ainda  não  foi  julgada,

tampouco transitou em julgado, para que seja considerada suficiente para o pleito

das rés. 

Portanto, rejeito a preliminar de carência de interesse processual.

II.2 – IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA 

Sustentam as rés que o valor da causa deveria corresponder a totalidade do

déficit  enfrentado pela  autora,  no importe de R$ 441.714.062,06 (quatrocentos  e

quarenta  e  um milhões,  setecentos e quatorze mil,  sessenta  e  dois  reais  e  seis

centavos), nos termos dos artigos 291 e 292, do CPC.

Em contrapartida, a autora indicou que, diante da permissão normativa em

escolher o valor a ser equacionado optou em cobrar o valor mínimo permitido. Por

isso, pediu o pagamento das rés no patamar menor que poderia ser cobrado. 
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Para além disso, verifica-se que as rés também optaram pelo pagamento

mínimo quando ajuizaram o processo de consignação em pagamento realizando os

depósitos referentes à metade do valor mínimo possível a ser equacionado no PED.

Por isso, diante da conduta tomada pelas rés, revela-se que elas, também, optaram

pelo mínimo a ser equalizado.

Sendo assim, rejeito a impugnação do valor da causa.

II.3 – MÉRITO

O  presente  feito  foi  processado  com  respeito  aos  princípios  do  devido

processo legal e do contraditório, não apresentando vícios aparentes capazes de

eivá-lo de nulidade.

O objetivo principal desta ação é imputar a obrigação das rés em realizar o

pagamento da cobertura do déficit do Plano A, que é o Plano Previdenciário que

rege a relação entre as partes deste processo, referente ao exercício de 2019, em

seu limite mínimo para equacionamento (R$ 160.424.836,98).

Para isso, foi juntado aos autos o Convênio de Adesão ao Plano Saldado de

Benefícios Previdenciários (Plano A) que rege a relação jurídica entre as partes em

ID: 3291001441. Neste documento, está registrado na Cláusula Quinta que:

“A responsabilidade pela cobertura de eventual déficit técnico e das despesas

administrativas do Plano A,  de  que trata  o  art.  54,  do Regulamento,  será

rateada  entre  as  Particionadoras  CEMIG,  CEMIG-D  e  CEMIG-GT  na

proporção  estabelecida  na  cláusula  anterior  e  respetivo  parágrafo  1º,

observada a legislação”.

Em seguida, consta o Parecer Atuarial do Equacionamento do Plano A em

ID: 3291001442, feito pela Requerente e outro, de ID: 3291001442, realizado pela

PREVUE  Consultoria,  que  calculou  o  déficit  técnico  acumulado  após  ajuste  de

precificação no valor de R$ 441.714.062,06. Nota-se que os valores alcançados são

equivalentes e indicam o importe de R$ 160.424.836,98 como valor mínimo a ser

equacionado pelas rés. 

Foi  juntado  o  Regulamento  do  Plano  A,  em ID:  3290886452.  Nele  está

consignado que:
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Art.57.A cobertura de eventual déficit técnico, calculado atuarialmente, é de

responsabilidade das Patrocinadoras, observado o disposto nos convênios de

adesão  e  a  legislação.  (Artigo  não  aprovado  pela  PREVIC  –  Ofício

Nº343/2015/CGAT/DITEC/PREVIC de 10.02.2015).

[...]

Art.59. As contribuições mensais das Patrocinadoras destinadas a efetuar a

cobertura mencionada no art. 57 serão fixadas, a cada ano, pelo Conselho

Deliberativo, tendo em vista proposta da Diretoria Executiva, fundamentada

em  plano  anual  de  custeio  elaborado  em  bases  atuariais,  devidamente

aprovado  pelas  Patrocinadoras  e  homologado  pela  Autoridade

Governamental Competente. 

§1º. O plano anual de custeio deverá ser elaborado por atuário legalmente

habilitado,  dentro  dos  critérios  estabelecidos  na  Avaliação  Atuarial

encaminhada à Autoridade Governamental Competente. 

§2º. Não serão fixadas contribuições das Patrocinadoras para a cobertura de

déficit  técnico,  caso  este  não  seja  considerado  consistente  no  parecer

atuarial. 

§3º.  As  contribuições  mensais  das  Patrocinadoras,  inclusive  aquelas

mencionadas no art. 56, deverão ser pagas à FORLUZ até o primeiro dia útil

do mês seguinte ao de competência. 

§4º. O atraso no pagamento das contribuições referidas no parágrafo anterior

acarretará encargos equivalentes à variação do Indexador Atuarial do Plano -

IAP, durante o período de atraso, acrescido de juros de 6% (seis por cento) ao

ano incidentes sobre o valor atualizado. Sobre esse valor, ocorrendo atraso

superior a 30 dias, incidirá também multa de 1% ao mês. 

Art.60.Em razão da inscrição neste PLANO, os participantes não efetuarão

novas contribuições.

Além disso, foram juntados aos autos as notificações para equacionamento

do  déficit  referente  ao  exercício  de  2019  em  ID:  3290886444,  3290886445,

3290886446, 3290886448 e 3290886450; os instrumentos particulares de assunção

de  dívidas  para  cobertura  de  déficit  referentes  aos  anos  de  2015,  em  ID:
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3290886455, 2017 em ID: 3290886456, em 2004 em ID: 3290886458. Também foi

juntada a manifestação do Secretário de Estado da Fazenda de Minas Gerais em ID:

3290886460. 

Parecer  atuarial  da  PREVUE  em  ID:  3290886466  que  conclui  pela

necessidade de recolhimento das Contribuições Extraordinárias previstas no Plano

de Equacionamento de Déficit de 2019, por parte das Patrocinadoras rés, porque:

“além de ferir a legislação de previdência complementar, afetará, no longo

prazo, a solvência, e, principalmente, no curto prazo, o equilíbrio no fluxo de

receitas e despesas,  com reflexos na liquidez do Plano A,  provavelmente,

obrigando  à  Fundação  a  realizar  desinvestimentos  para  cumprimento  das

obrigações assumidas perante seus Participantes, Assistidos e fornecedores,

o  que  poderá  trazer  prejuízos  financeiros  ainda  maiores  para  o  referido

Plano.”

Diante disso, sustenta a parte autora a total responsabilidade das rés acerca

do equacionamento dos déficits que existirem no curso do Plano A. Por outro lado,

as  rés,  justificam  que,  em  suma,  o  equacionamento  de  déficit  não  pode,  em

nenhuma hipótese,  ser  custeado  exclusivamente  pelas  patrocinadoras,  diante  da

regra de paridade  contributiva  prevista na Constituição e  legislações pertinentes.

Isso porque, seria a própria sociedade que pagaria referido déficit, mesmo sem ter

contribuído  para  seu  acontecimento,  diante  das  alterações  legislativas  e

constitucional que sobrevieram após a assinatura de adesão ao Plano A.

De início,  deve-se verificar  a possibilidade de se analisar  a legalidade e

constitucionalidade de regimes estatutários, como o Regulamento do Plano A, que

se apresenta não só como o Regulamento jurídico entre as partes, mas também

como o Estatuto da previdência privada das rés. Nesse contexto, as rés indicam a

natureza estatutária do Plano A, o que resulta na aplicação imediata de legislações

novas ao seu conteúdo. Legislações estas que as rés alegam ser a razão em não

pagar o valor integral do Plano de Equacionamento de Déficit.

Em contrapartida,  a  parte  autora  sustentou  que  não  se  pode  afastar  a

existência de direito adquirido diante de atos consubstanciados em manifestação de

vontade, de forma que o novo regramento constitucional não poderia ser aplicado

em razão da proteção do direito adquirido.
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Pois bem. Entendo que o objeto de análise se trata de norma particular de

cunho  estatutário,  o  que  impediria,  por  exemplo,  o  ajuizamento  de  ações

constitucionais,  na  forma  que  foi  sustentado  pela  parte  autora.  Nesse  sentido,

leciona o professor Bernardo Gonçalves Fernandes:

“Nesses termos, não cabe ADI contra:

[...]

16)  Contra  atos  normativos  privados.  Ou  seja,  atos  normativos  entre

particulares  ou  em  uma  relação  de  cunho  privado,  que  inclusive  pode

envolver o Estado.” (FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito

Constitucional. Salvador. JusPODIVM. 2017. Pág. 1471/1482).

Sem embargo, a Suprema Corte Brasileira já se manifestou que sobre a

correta possibilidade de realizar  aplicação de normas supervenientes às relações

jurídico-privadas  institucionais  ou  estatuárias  em  vigência,  conforme  o  próprio

precedente indicado pela autora em sua impugnação à contestação.  

Nesse  sentido,  entendo  que  não  cabe  a  realização  de  controle  de

constitucionalidade  contra  atos  normativos  privados,  entre  particulares,  a  fim  de

dizer se o art. 57, do Plano A, seria constitucional em face da Emenda à Constituição

de nº 20/1998. Por outro lado, assiste razão às rés, em suas alegações, quando

dizem que se pode/deve aplicar a regra constitucional  superveniente  e as novas

legislações e normas administrativas sobre o Regulamento.

Tal discussão nasce diante do fato de que o Regulamento do Plano A foi

criado em 1997, momento anterior à EC 20/1998 e as legislações complementares

de 2001.

De todo modo, sustenta a autora que o Regulamento do Plano A foi criado

em 1997, fruto de um processo de migração entre planos administrados pela parte

autora, cujo ingresso de participantes ocorreu por meio de ato de vontade e num

contexto de ampla negociação com transação de direitos e de obrigações entre os

participantes, assistidos, as rés e a FORLUZ. Ao final, teve a devida aprovação do

órgão federal de supervisão do setor. Nesse ponto, as rés puderam não só escolher

entre os Planos fornecidos pela autora, mas também em influir na elaboração do

Plano outrora escolhido. 
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Embora o Plano A tivesse sido criado em 1997, somente em 22/11/2002 que

as  rés  efetivamente  aderiram  ao  plano,  mediante  a  assinatura  do  Convênio  de

Adesão em ID: 3291001441. Nesse instrumento, em sua Cláusula Décima Primeira

determinou a data de 01/01/2005 como data de vigência, condicionado à aprovação

pela Autoridade Governamental que assim o fez em 2006.

Nesse  sentido,  entendo  que  nenhuma  das  partes  possuem  razão  nas

alegações que tocam à Lei já revogada de nº 6.435/77, porque a data de formulação

do  Regulamento  não  rege  a  relação  jurídica  entre  as  partes  que  passou  a  ter

validade somente após a sua aderência em 2002, quando a referida Lei já havia sido

substituída pelas Leis Complementares nº 108/01 e 109/01.

Não  obstante,  o  Convênio  de  Adesão  estipula,  na  Cláusula  Décima

Primeira, no Parágrafo 1º, que:

“A partir de sua entrada em vigor e de sua eficácia nos termos do parágrafo

seguinte, este CONVÊNIO revoga, no que se refere ao Plano A, o Convênio

de  Adesão  celebrado  entre  a  CEMIG  e  a  FORLUZ  em  14.12.1998,

aprovado pela Secretaria de Previdência Complementar, através do Ofício

nº 30/SPC/CGOF/COJ, de 20.01.1999.”

Portanto,  não  há  mais  instrumento  jurídico  que  vincula  as  rés  que  foi

realizado na data de vigência da Lei 6.435/77.

Sendo assim, as normas constitucionais e infraconstitucionais, atualmente

em vigência, que as rés reputam estarem sendo violadas já estavam em vigor na

época em que foi assinado o Regulamento aplicado às partes. Portanto, tendo-se

em vista que as normas foram promulgadas em momento anterior ao acordado, há

plena capacidade de se analisar a legalidade e constitucionalidade do Plano A.

Logo,  tomado esse ponto  de partida –  da aplicação  imediata  do regime

constitucional/legal aplicado ao Regulamento vigente –, far-se-á a análise de:

1. Adequação do Regulamento do Plano “A” em face da EC 20/1998;

2.  Adequação  do  Regulamento  às  Leis  Complementares  nº  108/01  e

109/01; e 

3.  Do dever  de  ter  se  adequado o Regulamento conforme o art.  6º,  da

EC/1998.
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Pois bem. 

Assevera a Constituição Federal da República em seu artigo 202 que:

“CF/88. 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. (...)

§ 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela

União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  suas  autarquias,  fundações,

empresas  públicas,  sociedades  de  economia  mista  e  outras  entidades  públicas,

salvo na  qualidade de  patrocinador,  situação  na  qual,  em hipótese alguma,  sua

contribuição normal poderá exceder a do segurado.” 

Do texto, depreende-se que será facultativo, de modo que as entidades que

aderiram ao Plano fizeram assim por iniciativa própria, aderindo-se a todos os seus

termos na forma que foi estipulado e, ressalta-se, com a participação das rés na

formulação do Plano em comento.

Além  disso,  há  a  previsão  no  §  3º  proibindo  o  aporte  de  recursos  de

entidades públicas, da administração direta e indireta, em favor das entidades de

previdência  privada,  com  exceção  de  quando  estiverem  na  qualidade  de

Patrocinador,  como  é  o  caso  das  rés.  Nesse  ponto,  está  a  vedação  de  que  a

contribuição normal não poderá exceder a do segurado, que são os beneficiados

com o Plano Previdenciário da FORLUZ.

Aqui reside a maior controvérsia deste processo. Sustentam as rés que o

equacionamento  de  déficit  não  pode,  em  nenhuma  hipótese,  ser  custeado

exclusivamente pelas patrocinadoras.  Isso porque,  seria a própria sociedade que

pagaria  referido  déficit,  mesmo  sem  ter  contribuído  para  seu  acontecimento.

Acrescentam que haveria nulidade parcial do dispositivo do Regulamento (art. 57),

visto que cabe às rés o custeio de apenas metade do valor indicado para saldar o

Plano de Equacionamento do Déficit, quanto à outra metade, seria inconstitucional

pelos motivos já expostos.

Por outro lado, a autora diz que a paridade contributiva prevista no referido

parágrafo  não  se  refere  às  contribuições  extraordinárias,  mas  apenas  às

contribuições normais. Alega que as contribuições para equacionamentos de déficits
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são qualificadas como contribuições extraordinárias, de modo que a regra do art. 57,

do Plano A é constitucional  e válida,  uma vez que a  regra não se enquadra na

situação que enseja a determinação da paridade contributiva dos participantes de

Previdência Complementar.

Prossegue  a  autora  indicando  que  há  outros  textos  normativos  que

distinguem as contribuições normais e extraordinárias, que também se diz, quanto à

esta, de adicionais. 

Nesse  ponto,  a  Lei  Complementar  109/01,  em seu  art.  19  distingue  as

contribuições da seguinte forma:

LC 109/01. Art. 19: “As contribuições destinadas à constituição de reservas

terão  como  finalidade  prover  o  pagamento  de  benefícios  de  caráter

previdenciário,  observadas  as  especificidades  previstas  nesta  Lei

Complementar. 

Parágrafo único. As contribuições referidas no caput classificam-se em: 

I  -  normais,  aquelas  destinadas  ao  custeio  dos  benefícios  previstos  no

respectivo plano; e 

II  -  extraordinárias,  aquelas  destinadas  ao  custeio  de  déficits,  serviço

passado e outras finalidades não incluídas na contribuição normal”. 

Corroborando com esse entendimento, a autora indicou, também, a Portaria

SPC nº 140/1995, que estabelece instruções para Demonstrativo dos Resultados da

Avaliação  Atuarial  –  DRAA,  em  que  diferencia  as  contribuições  normais  das

“amortizantes”. Embora não carregue a denominação de extraordinária, a Portaria

indica que contribuição para equacionar déficit  não é contribuição normal.  Nesse

mesmo  sentido  segue  a  Portaria  MPAS  n.º  4.858,  de  26.11.1998,  a  Resolução

CNPC n.º 31, de 20.08.2020 e o “Dicionário da Previdência Complementar”, editado

pelo Centro de Estudos Jurídicos da Previdência Complementar – CEJUPREV

Quanto  a  isso,  as  rés  indicaram o  Parecer  nº  02/2005/DEJUR/SPC,  de

2005,  em  que  segundo  a  qual  não  se  pode  excepcionar  o  limite  de  paridade

contributiva com base na classificação do art. 19 da LC n. 109/01. Esse Parecer, em

sua  ementa,  já  conclui  pela  “IMPERTINÊNCIA  DO  USO  DA CLASSIFICAÇÃO

IMPOSTA  PELO  ART.  19  DA  LEI  COMPLEMENTAR  N°  109/01  PARA
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INTERPRETAÇÃO DA REGRA VEICULADORA DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE

PARIDADE CONTRIBUTIVA.”

Além  disso,  a  parte  ré  acostou  aos  autos  jurisprudências  de  Tribunais

Estaduais que dispensam a distinção entre as espécies de contribuição. 

Porém,  à  míngua  de  jurisprudências  nos  Tribunais  Superiores  e  neste

Tribunal Estadual, entendo que se trata de matéria que ainda não está pacificada.

Isto é, não há consenso doutrinário e jurisprudencial acerca do que seria abarcado

na paridade contribuitiva a que se refere à contribuição normal prevista no § 3º, do

art. 202, da CF/88. 

Sendo  assim,  adoto  o  posicionamento  de  que  há  distinção  entre  as

classificações, de modo que a contribuição para equacionamento de déficit se trata

de contribuição extraordinária, na forma do art. 19, da Lei Complementar 109/01 e,

por isso, tal dívida está fora da vedação prevista no texto constitucional. 

Tal posicionamento se baseia em três importantes fatores. O primeiro é a

literalidade  da  norma  constitucional  que  não  pode  ser  dispensada.  Há  clara

indicação que a vedação se refere apenas às contribuições normais,  de modo a

entender, embora não mencionada, que há contribuições anormais que as entidades

da  administração  pública  direta  e  indireta  podem  fazer.  Dentre  elas,  há  o

equacionamento  de  déficit,  conforme  a  LC  109/01  e  os  textos  normativos

regulamentares. 

Em segundo lugar, não se pode olvidar que a decisão implica em atribuir

enorme  despesa  a  alguma  das  partes,  seja  ela  às  Patrocinadoras  ou  aos

Beneficiados que aderiram ao Plano A. Destaca-se que o Plano Previdenciário não

aceita novos Beneficiados, de modo que há uma quantidade específica de pessoas

assistidas pela FORLUZ. Assim, em caso de julgamento favorável  às rés, estaria

este  juízo atribuindo  uma dívida  de  enorme vulto  às  pessoas  que deveriam ser

apenas beneficiadas pela Previdência Privada que, por sua vez, possui a qualidade

de  Benefício  Definido,  de  modo  que  os  benefícios  programados  têm  seu  valor

previamente  estabelecidos,  sendo  o  custeio  determinado  atuarialmente.  Outra

qualidade é ser um Plano já saldado, isto é, não recebe mais contribuições “normais”

Quanto à posição dos Beneficiados,  embora existam posicionamentos do

Superior Tribunal de Justiça determinando a mutualidade no cobrimento dos déficits
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(vide AgInt na TutPrv no REsp 1742683 / DF; AgInt no AREsp 1081813 / SP; AgRg

no AREsp 541301 / RJ; REsp 1364013 / SE e AgRg no REsp 1452280 / RS), em

nenhuma  das  decisões,  a  Previdência  Complementar  apresentava  o  status  de

Benefício Definido e Saldado, como é o presente caso. 

Embora não sejam jurisprudências com conteúdo vinculante, visto que não

foram produzidas em regime de repercussão geral, o conteúdo serve, de toda forma,

como mecanismo interpretativo para julgamento das demais ações. No entanto, para

que seja aplicado um precedente, é indispensável que o caso concreto seja levado

em consideração. Assim leciona Fredie Didier Jr:  “A invocação de um precedente

pressupõe e recomenda que sejam consideradas as circunstâncias de fato em que

foi construído, para que só se o aplique a causas em que a base fática seja similar.”

(DIDIER  JR.  Fredie.  Curso  de  direito  processual  civil:  teoria  da  prova,  direito

probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos

efeitos da tutela. JusPodivm. 2015. Pág. 489).

Sendo assim, o dever de mutualidade em que se reduziu a obrigação das

Patrocinadoras em arcar  com a integralidade do equacionamento de déficits nas

decisões  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  pressupõe  que  o  Regulamento

Previdenciário em análise não seja de Benefício Definido e Saldado. Até porque, a

orientação da Corte, nas decisões citadas, concluiu em aumentar a contribuição dos

Beneficiados dos planos previdenciários, o que seria impossível a ser aplicado no

presente caso. É nesse ponto que, inclusive, dispensa-se a aplicação das decisões

do Tribunal de Contas da União juntadas trazidas rés.

De modo diverso, há outro posicionamento, no âmbito do Superior Tribunal

de Justiça, em que se prioriza o objetivo principal da Previdência, seja ela pública ou

privada, que seja em permitir uma continuidade no padrão de vida do participante,

na ocasião em que se torna assistido. Situação que seria inalcançada atribuindo aos

participantes o dever de arcar com metade do equacionamento do déficit  ou, em

casos  mais  extremos,  a perda do direito  ao plano previdenciário  fornecido pelas

partes em decorrência da extinção ou falência da FORLUZ. Veja-se o acórdão aqui

referido  e  destaca-se  que,  também,  se  trata  de  Regulamento  cujo  plano  não  é

saldado, diverso do presente caso: 

PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO  DE  TRABALHO  E  CONTRATO  DE  PREVIDÊNCIA
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PRIVADA. VÍNCULOS CONTRATUAIS DISTINTOS, SUBMETIDOS À
NORMATIZAÇÃO  E  PRINCÍPIOS  ESPECÍFICOS.  PLANO  DE
BENEFÍCIOS  SUBMETIDO  À  LEI  COMPLEMENTAR  N.  108/2001.
VEDAÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR
N. 108/2001 À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO QUE
SEJA PROGRAMADA E CONTINUADA, SEM QUE TENHA HAVIDO
CESSAÇÃO  DO  VÍNCULO  DO  PARTICIPANTE  COM  A
PATROCINADORA.  TESE  DE  VIOLAÇÃO  AO  ATO  JURÍDICO
PERFEITO.  DESCABIMENTO.  OUTROSSIM,  SÓ  HÁ  DIREITO
ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO - NOS MOLDES DO REGULAMENTO
VIGENTE DO PLANO - NO MOMENTO EM QUE O PARTICIPANTE
PASSA  A  TER  DIREITO  AO  BENEFÍCIO  COMPLEMENTAR  DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA.

1.  Na  previdência  privada,  o  sistema  de  capitalização
constitui  pilar de seu regime - baseado na constituição de reservas
que  garantam  o  benefício  contratado.  Nessa  linha,  os  planos  de
benefícios de previdência complementar são previamente aprovados
pelo  órgão  público  fiscalizador,  de adesão facultativa,  devendo ser
elaborados  com  base  em  cálculos  matemáticos,  embasados  em
estudos de natureza atuarial, e, ao final de cada exercício, devem ser
reavaliados, de modo a prevenir ou mitigar prejuízos aos participantes
e beneficiários do plano (artigo 43 da ab-rogada Lei n. 6.435/1977 e
artigo 23 da Lei Complementar n. 109/2001).

2. A ab-rogada Lei n. 6.435/1977, dentre outras disposições,
estabelecia  que  as  entidades  fechadas  eram  consideradas
complementares do sistema oficial de previdência e assistência social,
cabendo às patrocinadoras supervisionar e proporcionar garantia aos
compromissos assumidos para com os participantes dos planos de
benefícios.

3.  Com a Emenda Constitucional  n.  20  de  1998,  a  Carta
Magna passou a estabelecer a autonomia do regime de previdência
complementar em relação ao regime geral de previdência social e a
dispor, no art. 202, § 3º, ser vedado o aporte de recursos a entidade
de  previdência  privada  pela  União,  Estados,  Distrito  Federal  e
Municípios,  suas  autarquias,  fundações,  empresas  públicas,
sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na
qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua
contribuição normal poderá exceder a do segurado.

4. Nesse contexto, com o advento da Lei Complementar n.
108/2001 - Diploma cuja edição foi determinada pelo art. 202, § 4º, da
CF -, o ordenamento jurídico passou a contar com novas normas para
os planos de benefícios, estabelecendo - em regra jurídica cogente de
eficácia  imediata  contida  no  art.  3º,  I,  da  Lei  Complementar  n.
108/2001, a vincular,  independentemente de alteração regulamentar
ou estatutária, participantes, entidade de previdência privada, órgãos
públicos  regulador  e  fiscalizador  -  carência  mínima  de  sessenta
contribuições mensais a plano de benefícios e cessação do vínculo
com  o  patrocinador,  para  se  tornar  elegível  a  um  benefício  de
prestação que seja programada e continuada.

5. Embora a relação contratual de previdência privada não se
confunda com a relação de emprego mantida pelo participante com a
patrocinadora, a vedação ao recebimento de benefício de previdência
complementar  sem  que  tenha  havido  o  rompimento  do  vínculo

MA 23



JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E AUTARQUIAS

trabalhista, em vista das mudanças operadas no ordenamento jurídico,
não é desarrazoada, pois refletirá no período médio de recebimento
de  benefícios  pela  coletividade  de  beneficiários  do  plano  de
benefícios.  Ademais, o fundamento dos planos de benefícios de
previdência privada não é o enriquecimento,  mas permitir  uma
continuidade no padrão de vida do participante, na ocasião em
que se torna assistido. 

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.415.501/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, DJe de 4/8/2014.) (grifei).

Em  terceiro  lugar,  não  se  pode  olvidar  dos  princípios  norteadores  do

ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo aqueles aplicados ao Direito Privado. 

Nesse contexto,  deve ser  preservado o princípio  da obrigatoriedade  dos

contratos (pacta sunt servanda), uma vez que as rés possuem capacidade financeira

para arcar com o equacionamento do déficit  que se comprometeram mediante a

adesão ao Plano A, bem como a obrigatoriedade em arcar com a integralidade dos

déficits  atuários  da  autora  foi  discutido  e  aprovado  pelas  rés  na  formação  do

Regulamento do Plano A. Em razão disso, também, não se admite a justificativa das

Patrocinadoras em dizer que não podem arcar com a integralidade dos resultados

deficitários em razão de não ter contribuído para tal  situação,  até porque as rés

conhecem a regra desde a formulação do Regulamento e, também, possuem meios

de fiscalizar e influir nos gastos da autora.

Outro  princípio  que  deve  ser  observado  e  resguardado  é  o  da  boa-fé

objetiva. Muito bem pontua a parte autora em apontar que o Regulamento restou

vigente há mais de 20 anos, com o devido cumprimento de ambas as partes, mesmo

com a redação do art. 202, da CF/88 conforme a EC 20/98, e indicar que as rés

firmaram os  Termos de  Assunção  de Dívidas,  logrando a  adimplir  os  Planos  de

Equacionamento de Déficits referentes aos anos de 2004, 2015, 2016 e 2017. Por

conseguinte, tais situações se revelam como comportamento das rés que geraram a

expectativa legítima da autora em que, nesse novo ano de déficit  atuarial, as rés

iriam, do mesmo modo que sempre procederam, aderir ao Termo de Assunção de

Dívidas para Cobertura de Déficits de 2019. 

Pontua-se que embora obrigadas a saldar o déficit atuário referente ao ano

de 2019, mesmo diante dos elementos aqui citados, as partes rés possuem o direito

de requerer, por meios próprios, as medidas que entenderem cabíveis para apurar

os gastos e dívidas da FORLUZ. 
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Finalizando, no que tange ao texto constitucional, registro que a cobertura

de déficits não está incluída na vedação prevista no art. 202, § 3º, da CF/88. Pelas

mesmas razões, não subsistem as alegações das rés no que concerne à aplicação

do art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 108/01, uma vez que o referido texto legal

remete à norma constitucional acima mencionada.

Prosseguindo, as rés explicaram que a LC 109/01 estabelece, como regra, a

existência de um plano de custeio: conjunto de receitas necessárias para que este

disponha dos recursos suficientes para pagamento dos benefícios assegurados. Ou

seja, a LC 109/01 criou um programa que prevê como e quanto serão pagas as

contribuições  dos  patrocinadores  e  dos  participantes.  Estabeleceu-se  como

obrigatório o regime de capitalização para os benefícios de prestação continuada,

como os do Plano A da autora. Também, vedou que os patrocinadores assumissem

encargos além daqueles previstos no plano de custeio, nesse sentido:

“Art. 21. 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. 

§ 1o O equacionamento referido no caput poderá ser feito,
dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições,
instituição  de  contribuição  adicional  ou  redução  do  valor  dos
benefícios  a  conceder,  observadas  as  normas  estabelecidas  pelo
órgão regulador e fiscalizador.

 § 2o A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos
assistidos,  sendo cabível,  nesse  caso,  a  instituição de  contribuição
adicional para cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão
do plano.

§  3o Na  hipótese  de  retorno  à  entidade  dos  recursos
equivalentes  ao  déficit  previsto  no  caput  deste  artigo,  em
conseqüência de apuração de responsabilidade mediante ação judicial
ou  administrativa,  os  respectivos  valores  deverão  ser  aplicados
necessariamente na redução proporcional das contribuições devidas
ao plano ou em melhoria dos benefícios.”

Inexistem  discussões  das  partes  sobre  o  plano  de  custeio,  que  é  um

programa  que  prevê  como  e  quanto  serão  pagas  as  contribuições  dos

patrocinadores  e  dos  participantes,  não  há  pedido  para  que  seja  modificado,

tampouco dissenso sobre o regime de capitalização para os benefícios de prestação

continuada. De modo que a ausência de análise sobre esse ponto se torna inócua

ao fechamento da lide. 
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Quanto à aplicação do art.  21, da LC 109/21, com fito a estabelecer um

padrão  para  equacionamento  de  déficits  a  ser  suportado  entre  patrocinadores,

participantes e assistidos, não se mostra aplicável ao caso, tendo-se em vista que as

soluções indicadas – aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição

adicional ou redução do valor de benefícios a conceder – são inaplicáveis ao modelo

do  Regulamento  de  Benefício  Definido  e  Saldado,  pelos  motivos  anteriormente

expostos.  

Em seguida, há de se pontuar acerca do disposto no art. 6º, da EC 20/98,

que dispõe:

Art. 6º - As entidades fechadas de previdência privada patrocinadas

por entidades públicas, inclusive empresas públicas e sociedades de

economia mista, deverão rever, no prazo de dois anos, a contar da

publicação desta Emenda, seus planos de benefícios e serviços, de

modo  a  ajustá-los  atuarialmente  a  seus  ativos,  sob  pena  de

intervenção,  sendo  seus  dirigentes  e  os  de  suas  respectivas

patrocinadoras  responsáveis  civil  e  criminalmente  pelo

descumprimento do disposto neste artigo.

Diz as rés que tal  revisão não ocorreu com a autora, que restou silente.

Porém,  trata-se  de  matéria  afeta  ao  órgão  administrativo  fiscalizador,  a

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC. 

Nesse sentido, não cabe a discussão acerca do cumprimento do prazo de

dois anos para revisão dos planos de benefícios e serviços (algo distinto do sistema

de equacionamento de déficits), visto que é matéria afeta aos órgãos federais que

não participam desta lide.

Prosseguindo  com  esse  entendimento,  as  demais  discussões  que

tangenciam a fiscalização  ou aprovação da PREVIC não são capazes de serem

julgadas  por  este  juízo,  diante  das  regras  de  competência.  Ademais,  já  existe

processo para análise do tema.

Isso  porque  a  parte  autora  moveu  o  processo  de  nº  1014785-

71.2017.4.01.3400, 09ª Vara Federal Cível de Brasília, objetivando a anular o Ofício

n.º  2072/2017/PREVIC,  de  23.08.2017,  editado  em  decorrência  do  Ofício  n.º

343/2015/CGAT/DITEC/PREVIC,  de  10.02.2015,  e  Parecer  n.º

023/2015/CGAT/DITEC/PREVIC, de 06.02.2015, e da Solicitação de Informações e
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Documentos ERMG/PREVIC n.º 08, de 27.09.2017, todos de autoria da PREVIC, a

fim de manter a regra prevista no art. 57 do Regulamento do Plano A. 

Tal  processo  se  encontra  sentenciado  em  1º  grau  e  está  pendente  de

julgamento dos Embargos de Declaração. 

No  julgado  dos  autos  de  nº  1014785-71.2017.4.01.3400,  foi  julgado

procedente  o  pedido,  por  conta  da  ocorrência  da  decadência  da  PREVIC  em

fiscalizar a FORLUZ, nos seguintes termos:

Pelo  exposto, confirmo  a  decisão  de     fls.  288/290  (ID  

3291304), e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do

CPC, para declarar  a legalidade dos termos consignados nos

ajustes  das  reservas  a  amortizar  dos  Planos  de  Benefício

Definido  –  BD  e  Saldado  –  A de  benefícios  previdenciários,

ficando a ré impedida de compelir a fundação autora a proceder

sua alteração. 

Veja-se que a presente decisão se coaduna em parte com o entendimento

do  Juízo  de  Primeiro  Grau  da  Justiça  Federal  que  manteve  a  legalidade  do

Regulamento Previdenciário, posto que o fundamento para a procedência do pedido

decorreu  da  decadência  e  não da  análise  aprofundada  da  constitucionalidade  e

legalidade do Plano A.

Quanto a isso,  sustentaram as rés que não há vedação à discussão da

matéria nesse processo por não terem sido partes e, diante do art. 506, do Código

de  Processo  Civil,  não  podem  se  prejudicar  pela  coisa  julgada  que  se  formará

naqueles autos. O que, de fato, possuem razão.

Por último, quanto ao alegado risco de condenação da CEMIG pelo Tribunal

de Contas do Estado de Minas Gerais, bem como o risco de condenação criminal

dos seus Diretores, entendo por completamente descabida, tendo-se em vista que o

cumprimento  do  Regulamento  está  de  acordo  com os  ditames do  ordenamento

jurídico vigente. Ademais, inexiste qualquer indício de que o TCE-MG procederá com

condenações em decorrência desta sentença ou do cumprimento do PED.  

Diante dos fundamentos aqui expostos, resta-se clara a constitucionalidade

e  legalidade  do  dispositivo  que  atribui  a  responsabilidade  integral  das
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Patrocinadoras  a  arcarem  com  o  Plano  de  Equacionamento  de  Déficit.

Especificamente  sobre  o  PED  de  2019,  não  vislumbro  nenhuma  alegação  de

irregularidade na forma em que foi  produzido,  tampouco quanto ao momento de

negociação entre as partes após a notificação feita pela FORLUZ direcionado às rés.

O que  resta  para análise  é  a  conduta  das  rés  na  escusa  de  seu  cumprimento,

mediante  recusa  na  pactuação  do  Termo  de  Assunção  de  Dívidas  para

Equacionamento de Déficits.

Logo, considerando que a parte autora possui razão, a procedência do seu

pedido principal deve ser a medida impositiva neste processo. Assim, por meio desta

sentença, está determinado que as rés cumpram a obrigação de fazer que consiste

na  contratação  da  dívida  para  a  cobertura  do  déficit  do  Plano  A,  referente  ao

exercício  de  2019,  em  seu  limite  mínimo  para  equacionamento  (R$  R$

160.424.836,98)  e  pelo  prazo  máximo  de  amortização  possível  (166  parcelas

mensais  e  consecutivas),  bem  como  para  que  efetuem  o  pagamento  das

mencionadas prestações mensais,  nos  termos em que contratado,  consoante  os

artigos 57 a 59, do Regulamento do Plano A. Além disso, devem ser aplicadas a

regra seguinte acerca dos juros moratórios e da cláusula penal:

§4º.  O  atraso  no  pagamento  das  contribuições  referidas  no

parágrafo anterior acarretará encargos equivalentes à variação

do  Indexador  Atuarial  do  Plano  -  IAP,  durante  o  período  de

atraso,  acrescido  de  juros  de  6%  (seis  por  cento)  ao  ano

incidentes sobre o valor atualizado. Sobre esse valor, ocorrendo

atraso superior a 30 dias, incidirá também multa de 1% ao mês. 

Destaca-se, no entanto, que devem incidir os juros e a multa à metade das

parcelas que não foram pagas. Tendo-se em vista que metade das mensalidades

foram adimplidas em sede de consignação em pagamento em curso neste juízo.

Sobre o pedido de tutela provisória de urgência, tendo-se em vista que há

decisão do Eg. TJMG a respeito do assunto, em razão do Agravo de Instrumento, no

que constou que:

A  parte  agravante  não  demonstrou  concretamente  a

possibilidade  de  vir  a  suportar  dano  irreparável  ou  de  difícil

reparação, caso não seja determinada, de plano, a contratação
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da dívida para a cobertura do déficit do Plano A, referente ao

exercício de 2019.

 Entendo que deve ser mantido o indeferimento da tutela provisória, pelo

fundamento aqui citado, tendo-se em vista que não está comprovado o perigo de

dano irreparável, visto que a FORLUZ não está em situação de pré-insolvência. 

Finalizado  o  julgamento  da  ação  principal,  passa-se  à  análise  da  ação

reconvencional.

As rés pediram em sua reconvenção a declaração de nulidade parcial do

Instrumento Particular de Assunção de Dívida para Cobertura de Déficit (referente ao

ano de 2017), datado de 3 de abril de 2019; Instrumento Particular de Assunção de

Dívida para Cobertura de Déficit (referente ao ano de 2016), datado de 27 de março

de 2018; e Instrumento Particular de Assunção de Dívida para Cobertura de Déficit

(referente ao ano de 2015), datado de 11 de maio de 2017; promovendo a redução

dos negócios jurídicos, a fim de que as obrigações assumidas pelas Reconvintes

restem reduzidas pela metade.

Para  tanto,  informaram  que  as  partes  se  comprometeram  a  equacionar

integralmente  todos  os  resultados  negativos  na  execução  do Plano  A.  Por  isso,

foram  formalizados  três  Instrumentos  Particulares  de  Assunção  de  Dívida  para

Cobertura de Déficit, referentes aos anos de 2015 a 2017, celebrados nos anos de

2017 a 2019, em que preverem o custeio integral do déficit para o grupo CEMIG.

Assim, argumental que as Patrocinadoras estão em situação de ilegalidade perante

o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Nesse contexto,  sustentam que todos os três instrumentos  são nulos de

pleno direito, pelos mesmos fundamentos transcritos na contestação. 

Porém,  conforme fundamentado  nesta  sentença,  os  motivos  pelos  quais

reconheço a constitucionalidade e validade do Regulamento do Plano A, bem como

a obrigatoriedade no dever das Patrocinadoras em assumir a integralidade do Plano

de  Equacionamento  de  Déficit,  entendo  pela  improcedência  dos  pedidos

reconvencionais.  De  mesmo  modo,  rejeito  a  alegação  de  ilegalidade  perante  o

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que ensejaria condenações, pelo

que já foi expresso acima.
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III – DISPOSITIVO

Diante  do  exposto  e  por  tudo  mais  que  consta  dos  autos,  JULGO

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para que as requeridas cumpram

a obrigação de fazer consistente na contratação da dívida para a cobertura do déficit

do  Plano  A,  referente  ao  exercício  de  2019,  em  seu  limite  mínimo  para

equacionamento  (R$  R$  160.424.836,98)  e  pelo  prazo  máximo  de  amortização

possível  (166  parcelas  mensais  e  consecutivas),  bem como para que efetuem o

pagamento das mencionadas prestações mensais, nos termos em que contratado,

consoante  os  artigos  57  a  59,  do  Regulamento  do  Plano  A. JULGO

IMPROCEDENTES  os  pedidos  formulados  na  reconvenção,  e  extingo  os  dois

processos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I,  do Código de

Processo Civil. Mantenho o indeferimento da tutela provisória de urgência. 

Em consequência, condeno as rés ao pagamento das despesas processuais

e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor

da condenação, nos termos do art. 85, §2°, inciso I, do CPC. 

Acerca da sucumbência da reconvenção, condeno as rés ao pagamento das

despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, inciso I, do

CPC. 

Transitada em julgado e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os

autos, com baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Belo Horizonte,  26 de maio de 2022

Denise Canêdo Pinto

Juíza de Direito
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