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REUNIÃO DA COMISSÃO DE DEFENSORES PÚBLICOS DESIGNADOS PARA 
ESTUDOS SOBRE ADESÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA AO SISTEMA DE 

PRIVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

Ata da Reunião 

Aos 15 dias do mês de maio de 2019, às treze horas, no Gabinete do Defensor 

Público-Geral, no prédio da Defensoria Pública do Estado do Piauí situado na Rua Jaicós, 1435, 

Bairro Ilhotas, nesta capital, foi realizada reunião da Comissão de Defensores PúbliCos designada 

para estudo e análise jurídica da proposta de Adesão a Previdência Complementar a ser realizada 

entre a Defensoria Pública do Estado do Piauí e a Fundação de Previdência Coniplementar do 

Estado da Bahia - PREVIBAHIA, com atribuições conferidas pela Portaria GDPG n° 528/2018. 

Presente o Defensor Público-Geral Erisvaldo Marques dos Reis, Presidente de Comissão, e os 

Defensores Públicos Humberto Brito Rodrigues, Alessandro Andrade Spíndola, Arilson Pereira 

Malaquias e Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro como membros titulares. Presente ainda a 

Subdefensora Pública-Geral, Dra. Carla Yasca Bento Feitosa Belchior. Iniciada reunião, o 

Presidente da Comissão, Defensor Público Erisvaldo Marques dos Reis, renunciou à Presidência da 

Comissão em razão de sua nomeação para o Cargo de Defensor Público-Geral. Em seguida, 

assumiu a presidência da Comissão o Defensor Público Humberto Brito Rodrigues. Em seguida, foi 

apresentada pelo Presidente da Comissão minuta de Relatório com os fundamentos e conclusões 

sobre a proposta de Adesão ao Plano de Benefícios PREVNORDESTE-PIAUÍ de Previdência 

Complementar a ser formalizado através de Convênio de Adesão entre o Estado do Piauí, através 

da Defensoria Pública do Estado do Piauí, e a Fundação de Previdência Complementar do Estado 

da Bahia — PREVIBAHIA. Após ampla discussão da matéria, a Comissão aprovou por 

unanimidade o minuta do relatório apresentado, propondo acréscimo de recomendação da adesão 

em questão somente após o término da tramitação do Projeto de Lei referente à instituição do 

Beneficio Especial. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão deu por encerrada a 

presente reunião às 15:20 horas, lavrando a presente, que vai ser assinada por ela e todos os 
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DEFENSORIA PÚBLICA 
00 Es-nano no PIAUÍ 

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO 

DESIGNADA PELA PORTARIA GDPG N° 528/2018 

A Comissão de Defensores Públicos designada para estudo e analise jurídica da 

proposta de Adesão a Previdência Complementar a ser realizada entre a Defensoria Pública do 

Estado do Piauí e a Fundação de Previdência Complementar do Estado da Bahia - 

PREVIBAHIA, no exercício de suas atribuições conferidas pela Portaria GDPG n° 528/2018, 

depois de realizadas as discussões necessárias, apresenta suas conclusões, com base na análise 

dos aspectos a seguir: 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A presente Comissão tem por finalidade o estudo e a análise técnico-jurídica da 

proposta de adesão da Defensoria Pública do Estado do Piauí, através de convênio, ao Plano de 

Previdência Complementar gerida pela Fundação de Previdência Complementar do Estado da 

Bahia — PREVIBAHIA. 

De inicio, cabe registrar que foi realizada em 29 de agosto de 2018 uma Audiência 

Pública patrocinado pelo Tribunal de Contas para debater com representantes do Estado e da 

PREVIBAHIA a implantação do Regime de Previdência Complementar no Estado do Piauí, nos 

termos da Lei n° 6.764/2016 e alterações posteriores, o qual tem como signatátios os chefes de 

poderes e órgãos autônomos do Estado, incluindo a Defensoria Pública, estando presente a então 

Defensora Pública Hildeth Evangelista, o atual Defensor Público-Geral Erisvaldo Marques, e 

ainda membros desta Comissão (fis. ). 

Das discussões verificadas nesta Audiência Pública, foi possível extrair importantes 

esclarecimentos para a análise jurídica da matéria. De plano, o principal pônto questionado 

pelos presentes foi a ausência de previsão do Beneficio Especial, responsável pela garantia de 



compensação das contribuições previdendárias já vertidas ao regime de previdência oficial pelos 

servidores públicos até a data da migração para o novo regime. Ressaltou-se a necessidade de se 

garantir a compensação dessas contribuições já vertidas através do Benefício Especial. O 

representante da Fundação Piauí Previdência, Sr. Marcos Steiner Mesquita, informou que havia 

sinalização positiva do Estado para a instituição através de lei do beneficio, nos moldes previsto 

para os servidores da União (Lei n° 12.618/2012). 

Outros pontos importantes foram debatidos. Sobre a governança e Oder de voto na 

política de investimentos, foi esclarecido que há proposta de revisão cl io Estatuto da 

PREVBAHIA para fazer constar a participação no Conselho de representantes dos 

Patrocinadores, mas com a regra limitando essa participação ao atingimento de 25% do número 

de participantes ou do volume de recursos administrados, caso em que o patrocinador terá 

assento no Conselho e Direito à voto. Essa alteração, contudo, depende de aprovação da 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar — PREVIC, entidade de fiscalização e 

supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar e de 

execução das políticas para o regime de previdência complementar operado pelas referidas 

entidades. 

Houve ainda questionamento sobre as Taxas de Administração e Carregamento a 

serem cobradas pela PREVBAHIA, tendo sido esclarecido que a Taxa de Carregamento será 

cobrada no percentual de 7% e não há previsão de cobrança de Taxa de Administração. Segundo 

as definições contidas do Regulamento do Plano de Beneficios, a taxa de administração é taxa 

incidente sobre o montante dos recursos garantidores do Plano, inclusive sobre o saldo das 

contas de natureza individual, destinada ao custeio das despesas da PREVBAHIA. Já a taxa de 

carregamento é incidente sobre as contribuições destinadas ao custeio das despesas 

administrativas. 

Foram ainda prestadas informações sobre os motivos da escolha da PREVIBAHIA 

para gerir o Sistema de Previdência Complementar do Piauí, no sentido de que essa decisão foi 

tomada no Fórum de Governadores do Nordeste e se deu em razão da PREV1 IBAHIA já se 

apresentar estruturada e já está atuando com a aprovação da PREVIC. A não opção pela criação 

de um sistema próprio de previdência complementar pelo Estado se justificaria pelo elevado 

custo, o que demandaria ainda a criação de uma fundação de natureza privada, como exige a 

Constituição Federal. Justificou-se a ainda opção pela PREVIBAHIA pela questão geográfica e 

pela força que teria uma previdência composta por todos os Estados do Nordeste, bem como a 
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facilidade de fiscalização pela PREVIC. Por fim, foi informado que haverá um escritório local da 

PREVIBAHIA e que não haveria possibilidade de se aderiu à Previdência Complementar da 

União em razão de vedação legal, embora haja lei tramitando no Congresso Nacional projeto de 

lei que autoriza a adesão de outros entes. 

Sobre o Beneficio da Longevidade, ficou assentado que há necessidade de maior 

discussão, pois o mesmo pode trazer risco atuarial para dentro do plano de benéficos e 

comprometer o regime de previdência complementar em discussão. Foi informado ainda que 

existe no mercado instrumentos que podem mitigar esse risco, como as seguradoras. Esse foi 

modelo pensado e certificado pela PREVIC, para garantir que não haja desequilibrio financeiro 

no futuro. 

No que tange à capitalização dos aportes, esta fica assegurada tomando como 

parâmetro o modelo seguido pela União. Quanto aos aportes do Estado, este aportará na mesma 

proporção do contribuinte, o que não ocorre na previdência privada. 

Por ultimo, restou esclarecido, quanto à fiscalização, que todos os atos de gorvenança 

da entidade são disponibilizados para efetivar a transparência, podendo inclusive ser fiscalizados 

também pelo TCE. 

Abstraindo a manifestação política do Estado do Piauí pela opção em firmar 

convenio com a PREVIBAHIA para institui sua Previdência Complementar, preferindo este 

caminho a criar sua própria fundação pública para esse fim, o trabalho desta Comissão 

circunscreveu-se a verificar inicialmente a constitucionalidade e legalidade de eventual adesão 

da Defensoria Pública do Estado do Piauí ao modelo proposto pelo estado, a fim de subsidiar a 

tomada de decisão pelo Defensor Público Geral. 

Por outro lado, não há como não deixar de analisar outros aspectos, como as 

condições impostas pelo plano de beneficios proposto, o custeio a cargo da Defensoria Publica, 

entre outros, buscando como parâmetro os planos de previdência completar ern execução no 

âmbito da União. Com  isso, será possível visualizar o melhor caminho a seguir piela instituição e 

propiciar meios de otimizar a gestão da Instituição, preparando-a para essa importante mudança. 

2. DA VERIFICAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA ADESÃO 

DA DEFENSORIA PÚBLICA À PLANO PREVNORDESTE-PIAUÍ DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR GERIDO PELA PREVIBAHIA. 
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Inicialmente, cumpre ressaltar que Regime de Previdência Complementar - RPC do 

servidor público foi inserido no Ordenamento Jurídico pátrio por meio da Emenda 

Constitucional n°20, de 15 de dezembro de 1998, e está previsto no art. 40, §§ 14 a 16, c.c 202, e 

§§, todos da Constituição Federal de 1988. Para maior clareza, esses dispositivos merecem ser 

transcritos: 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias 
e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo 
e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos 
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 41, 19.12.2003) 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que 
instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos 
servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das 
aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regirhe de que trata 
este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime 
geral de previdência social de que trata o art. 201. ! (Incluído pela 
Emenda Constitucional n°20, de 15/12/98) 

O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será 
instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Execulivo,  observado 
o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio 
de entidades fechadas de previdência complementaij, de natureza 
pública, que oferecerão aos respectivos participanles planos de 
benefícios somente na modalidade de contribuição defihida.  (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n°41, 19.12.2003) 

Somente mediante sua prévia e expressa opção, o
l 
isposto nos §§ 

14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço 
público até a data da publicação do ato de instituição do 
correspondente regime de previdência complementar. (Incluído pela 
Emenda Constitucional n°20, de 15/12/98) (Grifo nosso): 

(.) 
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 beneficio contratado, e regulado por lei 
complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 
1998) (Vide Emenda Constitucional n°20, de 1998) 



§ I° A lei complaMentar de que trata este artigo assegurará ao 
participante de planos de beneficios de entidades de previdência privada 
o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos 
planos. (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998) 
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições 
contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios 
das entidades de previdência privada não integram o contrato de 
trabalho dos participantes, assim como, à exceção i dos beneficias 

I concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos 
da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 20:, de 1998) 
§ 3° 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 patrocinadár, situação na 
qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal padeça exceder a do 
segurado. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998) (Vide 
Emenda Constitucional n°20, de 1998) 
§ 4° Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarqvidas, fundações, 
sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou 
indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de 
previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de 
previdência privada. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 20, de 
1998) 
§ 5° A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, 
no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias 
de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades 
fechadas de previdência privada. (Incluído pela Emenda Constitucional 
n°20, de 1998) 
§ 6° A lei complementar a que se refere o § 4° deste artigo estabelecerá 
os requisitos para a designação dos membros das diretorias das 
entidades fechadas de previdência privada e disciplinará ia inserção dos 
participantes nos colegiadas e instancias de decisão em que seus 
interesses sejam objeto de discussão e deliberação. : (Incluído pela 
Emenda Constitucional n°20, de 1998) 

A Lei Complementar Federal n° 108/2001 disciplinou a relação entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia 

mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência 

complementar, conforme exige § 4° do art. 202 da CF/88. 

( 



O § 15 do art. 40 da Lei Maior é claro ao dispor que o regime de previdência 

complementar dos Estados será instituído por lei ordinária de iniciativa do respectivo Poder 

Executivo. 

Cumprindo esse comando constitucional, o Estado do Piauí editou a Lei n° 6.764, de 

14 de janeiro de 2016, que instituiu o regime de previdência complementar para os servidores 

públicos do Estado, conforme dispõe seu art. 1°. verbis: 

Art. I° Fica instituído o PREVNORDEST-PL4UI - Regime de 
Previdência complementar para os servidores públicos do Estado do 
Piauí e outros, a que se refere os art. 40, §,¢ 14, 15 e 16 e o art. 202, da 
Constituição Federal. 

Dessa forma, temos que restou observado o comando constitucional neste ponto. 

Outra exigência do citado dispositivo é que o sistema de previdência complementar 

do Estado seja instituído por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de 

natureza pública. Observa-se que a norma constitucional não exige que essas entidades sejam 

instituídas pelos próprios Estados patrocinadores. 

Dessa forma, optou o Estado do Piauí por aderir ao plano de benefícios gerido pela 

PREVIBAH1A. Trata-se exercício da opção contida no caput do art. 5° e §6°, ida Lei Estadual 

6.764/2016, que autoriza o Poder Executivo a criar entidade fechada cle previdência 

complementar ou aderir a plano de benefícios previdenciários para ser administrado por entidade 

fechada de previdência complementar existente instituída de âmbito nacional. Vejamos o texto 

legal: 

Art. 5° Fica o Poder Executivo autorizado a criar entidade fechada de 

previdência complementar, de natureza pública, denominada Fundação de 
Previdência Complementar do Estado do Piauí (sigla a ser [definida), com a 
finalidade de administrar e executar planos de benefícios de caráter 
previdenciário, nos termos das Leis Complementares Federais n° 108 e 109, 
ambas de 29.5.2001. 
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§ 6° O Poder Executivo poderá, por intermédio de convênio de adesão ou 
outro instrumento congênere, aderir a plano de benefícios previdenciários 
para ser administrado por entidade fechada de previdência complementar 
existente instituída de âmbito nacional para agregar os participantes do 
regime de previdência complementar de Estados e Municípios, observado a 
Constituição Federal e as normas regulamentares respectivas. (gr(o nosso). 

Cumpre observar ainda que, conforme se depreende do art. 1° do Estatuto da 

PREVBAHIA, está "é entidade fechada de previdência complementar, estrutuçada na 	a 



de fundação de natureza pública, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, dotada de autonomia administrativa, financeira, gerencial e patrimonial, vinculada à 

Secretaria de Administração do Estado da Bahia - SAEB." (fls. ). Logo, resta também atendida 

a exigência constitucional contida no § 15 do art. 40 da Lei Maior. 

Desse modo, observando as exigências constitucionais e legais, tendo em conta as 

razões expostas por ocasião da Audiência Publica acima referida, o Estado do Piauí optou por 

aderir ao plano de plano de beneficios previdenciários administrado pela PREVBAHIA. 

Uma vez realizada essa opção pelo Estado Piauí, a Defensoria Pública poderá optar 

por aderir também ao plano de beneficios previdenciários administrado pela PREVBAHIA, 

figurando como patrocinador, conforme estabelece o art. 3° a Lei Estadual 6.764/2016, nestes 

termos: 

Art. 3° Para os efeitos desta Lei, entende-se por 
1- patrocinador: 

o Estado, por meio dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do 
Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública;  

as autarquias e fundações públicas do Estado do Piauí; 	I 
as empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado do Piauí; 
os municípios do Estado do Piauí autorizados por lei, conforme artigo 2°, e 

que tenham celebrado convênio de adesão com a entidade fechada, a que se 
refere o artigo 5° desta Lei; 
H - participante: a pessoa física, assim definida na forma dos artigos 1° e 2° 
desta Lei, que aderir ao plano de benefícios previdenciário administrado pela 
entidade fechada, a que se refere o artigo 5°; 
IH - assistido: o participante ou o seu beneficiário em gozd de beneficio de 
prestação continuada. (gr(o nosso) 

1 
A primeira vista, a interpretação desse dispositivo poderia indicar que o ato de 

adesão da Defensoria Pública e demais órgãos autônomos ao plano de benefícios'previdenciários 

administrado pela PREVBAHIA terai natureza de ato administrativo vinculado, tendo em vista a 

adesão do Estado ao mesmo plano. Contudo, diante a autonomia administrativa da Defensoria 

Pública do Estado consagrada na Constituição Federal, esta poderia optar por»  aderir a outro 

plano de benefícios previdenciários administrado por outra entidade fechada ide previdência 

complementar, diversa da opção do Estado, dando-se interpretação conforme a Constituição ao 

§6° do 5°da Lei Estadual 6.764/2016. 

Todavia, não há opções ao plano de benefícios previdenciários adMinistrado pela 

PREVBAHIA no momento no mercado que atenda às exigências da Defensoria Pública. Não 

haveria possibilidade de se aderiu aos Planos de Previdência Complementar existentes no âmbito 
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da União em razão de vedação legal. Demais disso, as justificativas apresentas pelo Estado para 

a adesão a esse plano de benefícios da PREVBAHIA lançadas por ocasião da Audiência Pública 

promovida pelo TCE afiguram plausíveis, e no plano fático, servem de fundamento para a 

adesão também da Defensoria Pública a este plano de benefícios. 

Por fim, os §§ 4° e 5° do art. 1° A Lei n° 6.764/2016 estabelecem qtie os titulares de 

cargo ou emprego público que tenham ingressado no serviço publico a partir da data de 

publicação, pelo órgão fiscalizador, da autorização de aplicação do regulamento do plano de 

Benefícios Previdenciários, mediante livre, prévia e expressa opção, poderão jderir ao Regime 

de Previdência Complementar no prazo de 360 dias contados da vigência deste. Respeitado, 

assim, o comando contido no § 16 do art. 40 e caput do art. 202 da CF/88. 

Em conclusão, da análise das questões postas, esta Comissão não visualizou 

qualquer violação a preceito constitucional ou legal que implique em não adesão da 

Defensoria Pública ao Plano de Benefícios PREVNORDESTE-PIAUI de Previdência 

Complementar administrado pela PREVBAHIA, recomendando-se ainda essa adesão 

considerando as justificativas apresentas pelo Estado para a adesão ao esse mesmo plano 

de benefícios. 

3. DAS CONSEQUENCIAS JURIDICAS DA ADESÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA AO 

PLANO PREVNORDESTE-PIAUÍ DE PREVIDÊNCIACOMPLEMENTAR GERIDO 

PELA PREVIBAHIA. 

3.1 DA OBRIGATORIEDADE DA ADOÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR PARA SERVIDORES E DEFENSORES PÚBLICOS QUE 

INGRESSAREM NA INSTITUÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DA 

APLICAÇÃO DO PLANO PREVNORDESTE-PIAUÍ. 

Ocorrendo a adesão da Defensoria Pública ao PREVNORDESTE-PIAUÍ, a partir da 

publicação da autorização da aplicação do regulamento do Plano pela PREVIC, os Defensores 

Público e servidores efetivos da Defensoria Pública que ingressarem na Instituição,  após esta data 

estarão obrigatoriamente submetidos ao limite máximo estabelecido para os benefícios do 

regime geral de previdência social para as aposentadorias e pensões, a serem concedidas 

pelo regime próprio de previdência social do Estado do Piauí, nos termos do art. 4° da ei ° 

6.764/16, que assim dispõe: 



Art. 4° Aplica-se aos servidores e demais agentes públicos e membros 
de Poder de que trata o § 2° do artigo 1° desta Lei o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, 
de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, ás aposentadorias e 
pensões a serem concedidas pelo regime próprio de previdência social 
do Estado do Piauí, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, 
que: 
I - ingressarem no serviço público a partir da data de vigência do 
Regime de Previdência Complementar conforme o § 1° deste artigo. 
II - tenham ingressado no serviço público até a data do início do 
funcionamento da entidade fechada a que se refere o artigo 5° desta Lei 
e exerçam a opção prevista no artigo 1°, §§ 5°, 6°e 7°. I 
/// - sejam oriundos do serviço público de outro ente da i Federação e ali 
estivessem vinculados ao Regime de Previdência CoMplementar, na 
forma do artigo 40, §§ 14 a 16, da Constituição Federal, 
independentemente de adesão a plano de benefícios dcIministrado por 
entidade fechada de previdência complementar. 

Dessa forma, Defensores Públicos e servidores que ingressarem após a referida data 

estarão obrigatoriamente sujeitos ao Regime de Previdência Complementar, Podendo ou não 

optar por ingressar no PREVNORDESTE-PIAUÍ, na forma do inciso II, ou procurar outros 

meios de complementar sua aposentadoria no mercado financeiro. 

3.2 DO PRAZO PARA MIGRAÇÃO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA 

COMPLEMANTAR. 

A Lei n° 6.764/16, com alterações dadas pela Lei n° 7.128/2018, instituiu o Regime 

de Previdência Complementar do Piauí, o PREVNORDESTE-PIAUÍ, definindo as regras básicas 

de participação da seguinte forma: 

Art. 1° Fica instituído o PREVNORDEST-PL4UI I- Regime de 
Previdência complementar para os servidores públicos do Estado do 
Piauí e outros, a que se refere os art. 40, §§ 14, 15 e 16 e o art. 202, da 
Constituição Federal. 

§ 1° O Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei será 
aplicável aos servidores que ingressarem no serviço público estadual, a 
partir da data de publicação, pelo órgão fiscalizador, da 41zutorização de 
aplicação do regulamento do Plano de Benefícios Previdenciários 

1 
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§ 2° São abrangidos pelo regime de previdência complementar os 
servidores titulares de cargo efetivo dos Poderes Legislativo, Executivo, 
Judiciário, Ministério Público e do Tribunal de Contas, suas autarquias, 
inclusive as de regime especial e fundações públicas do Estado do Piauí, 
e os membros da magistratura, do Ministério Público e do Tribunal de 
Contas. 

§ 3° O regime de previdência complementar poderá abranger os 
empregados públicos celetistas que tenham sido aprovados por meio de 
concurso público de provas, de provas e títulos ou de provas de seleção 
equivalentes ou recepcionados pela estabilidade,1 vinculados a 
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas 
públicas do Estado do Piauí. 

§ 4° Os titulares de cargo ou emprego, referidos no § 2° deste artigo, que 
tenham ingressado no serviço público em data anterior areferida no § 1° 
do mencionado artigo, poderão, mediante livre e expressa opção, aderir 
ao Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei. 
(Redação dada pela Lei Estadual n°7.128, de 12 de junho de 2018 DOE 
n°108, de 12 de junho de 2018, pag. 01) 

§ 500 prazo para a opção de que trata o parágrafo antetior será de 360 
(trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data de vigência do 
Regime de Previdência Complementar, conforme o disposto no § 1° deste 
artigo. 
(Redação dada pela Lei Estadual n°7.128, de 12 de junho de 2018. DOE 
n°108, de 12 de junho de 2018, pag. 01) 
(-) 
§ 7° O exercício da opção a que se refere o § 5° deste artigo é 
irrevogável e irretratável, não sendo devida pelos órg'dost entidades ou 
Poderes do Estado do Piauí qualquer contrapartida referente ao valor 
da contribuição previdenciária que tenha incidido sobre a parcela da 
remuneração superior ao limite máximo de benefícios do Regime Geral 
da Previdência Social no período anterior à adesão de que trata o § 5° 
deste artigo. 

§ 8° Os valores a serem repassados à entidade a que se refere o artigo 5° 
desta Lei a título de contribuição do patrocinador deverão ser pagos 
com recursos do orçamento de cada um dos órgãos, entidades ou 
Poderes indicados nos §§ 2° e 3° deste artigo, a serem preiistos no Plano 
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 

De inicio, cabe esclarecer que o órgão fiscalizador a que se refere o § 1° do artigo 

transcrito acima é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PRE
I

VIC), que é 

uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa e finan 	a e 



patrimônio próprio, vinculada ao Minisfério da Fazenda, com sede e foro no Distrito Federal, 

tendo atuação em todo o território nacional como entidade de fiscalização e supervisão das 

atividades das entidades fechadas de previdência complementar e de execução das políticas para 

o regime de previdência complementar, criada pela Lei n° 12.154, de 23 de dezembro de 2009, 

que em seu art. 2° prevê o seguinte: 

Art. 2° Compete à Previc: 
IV - autorizar: 
c) a celebração de convênios e termos de adesão por patrocinadores e 
instituidores, bem como as retiradas de patrocinadores e [instituidores; 

Dessa foram, ocorrendo a adesão da Defensoria Pública ao plane de benefícios 

PREVNORDESTE-PIAUÍ, este ato será submetido à PREVIC para autorizár a adesão da 

Instituição ao Plano. A partir da publicação dessa autorização, inicia-se o prazo de 360 (trezentos 

e sessenta) dias para os Defensores Público e servidores efetivos da Defensoria Pública que 

tenham ingressado no serviço público antes desta data, migrarem para o Regime de Previdência 

Complementar de que trata a Lei n°6.764/16, podendo mediante livre e expressa opção, podendo 

aderir ou não ao PREVNORDESTE-PIAUÍ. 

3.3. DA IRREVOGABILIDAE E IRRETRATABILIDADE DA DECISÃO DE MIGRAÇÃO 

PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

Feita a opção pela migração para o Regime de Previdência Complementar, este ato 

será é irrevogável e irretratável, ou seja, não poderá o Defensor Público ou serViidor efetivo da 

Defensoria Pública retornar ao Regime Oficial de Previdência (§ 7° do artigo acIma transcrito). 

Daí a importância de se debater amplamente essa matéria no âmbito interno ida Defensoria 

Pública. 

3.4. APORTE DA DEFENSORIA PÚBLICA 

Importante observar que a Defensoria Pública, na condição patrocinadora do plano 

de benefícios PREVNORDESTE-PIAUÍ, contribuirá com até 8,5% de contrapartida sobre a 

remuneração do Defensor/Servidor que exceder o limite máximo de benefícios do Regime Geral 

da Previdência Social, nos termos dia art. 26 da Lei n°6.764/16, verbis: 

1 



Art. 26. Para os planos em que seja patrocinador o Estado do Piauí, dos 
servidores referidos no § 2° do artigo I°, o valor da contribuição do 
patrocinador não poderá exceder a do participante, estando, ainda, 
limitada a 8,5% (oito vírgula cinco por cento) sobre a parcela da sua 
remuneração que exceder o limite máximo de benefícios do Regime 
Geral da Previdência Social, como definida no § 30  do artigo 25 desta 
Lei. 

Nesse ponto reside grande vantagem para o Defensor/Servidor °jatante, pois nos 

planos de previdência privada ofertados no mercado financeiro não há essa paridade. Observe-se, 

contudo, que o dispositivo traz a expressão "não poderá exceder", limitando o iteto, mas não o 

piso de aporte, o que significa que o patrocinador não está obrigado a manter a paridade, 

podendo contribuir com percentual inferior ao do participante. 

Outra observação a ser feita diz respeito à necessidade de preVisão no Plano 

Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual dos valores a serem 

repassados à PREVBAHIA como aportes correspondentes à contrapartida da Defensoria 

Pública na condição de patrocinadora, conforme prevê o § 8° acima transcflo, a demandar 

planejamento institucional adequado. 

4. DO BENEFÍCIO ESPECIAL. ADOÇÃO AO MODELO DE ADOTADO ?ELA UNIÃO 

No âmbito da União, o chamado Benefício Especial É responsável p
i
ela garantia de 

compensação das contribuições previdenciárias já vertidas ao regime de previdêndIa oficial pelos 

servidores públicos. É pago por ocasião da concessão da aposentadoria do servidor, inclusive por 

invalidez ou pensão por morte, pelo Regime Próprio de Previdência da União, enquanto perdurar 

o beneficio pago por este regime, inclusive junto com a gratificação natalina. É calculado com 

base nas contribuições do servidor recolhidas ao regime de previdência da UniAO, dos Estados, 

do Distrito Federal ou dos Municípios. 

No âmbito do Estado do Piauí, estranhamente esse beneficio foi esquecido pelo 

legislador estadual quando da edição da Lei n° 6.764/16. Essa omissão foi ques
I
tionada pelos 

presentes na Audiência Pública patrocinada pelo TEC-PI, acima referida, tendo 9 representante 

da Fundação Piauí Previdência, Sr. Marcos Steiner Mesquita, informado que haaáa sinalização 

positiva do Estado para a instituição do beneficio, nos moldes previsto para os 1  servidore 

União (Lei n° 12.618/2012). 
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De fato, o Projeto de Lei foi encaminhado à Assembleia Legislativa no dia 03 de 

maio do corrente ano, contendo texto que prever o Beneficio Especial nos moldes da Lei Federal 

n° 12.618/2012, com o seguinte teor: 

Art. 2°A Lei n° 6.764, de 14 de janeiro de 2016, fica acrescida do art. 4°-
A, com a seguinte redação: 

"Art. 4°-A Observando o que dispõem o § 4° do art. 1° e o inciso lido 
art. 4° desta lei fica assegurado aos servidores titulares de cargo efetivo 
dos Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público, do 
Tribunal de Contas, e da Defensoria Pública, suas autarquias, inclusive 
as de regime especial e fundações públicas do Estado do Piauí, e os 
membros da magistratura, do Ministério Público, do Tribunal de Contas 
e da Defensoria Pública, o direito a beneficio especial calculado com 
base nas contribuições recolhidas ao regime de previdência da União, 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios de que trata o art. 40 
da 
Constituição Federal, dentro do que estabelece a sistemática dos §§ 1° a 
20 deste artigo e nas demais disposições desta Lei, e ao direito à 
compensação financeira de que trata o § 9° do art. 201 da Constituição 
Federal, nos termos da lei. 

§ 1° O valor do beneficio especial (BE) será equivalente à diferença 
entre a média aritmética simples das maiores remunerações anteriores à 
data de mudança do regime, utilizadas como base para as contribuições 
do servidor ao regime de previdência da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios, atualizadas pelo índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que venha 
a substituí-lo, correspondentes a 80% (oitenta por cento) do período 
contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da 
contribuição, se posterior àquela competência, limitada à remuneração 
do servidor na data da opção, e o limite máximo a que se refere o art. 4° 
desta Lei, na forma regulamentada pelo Poder Executivo, multiplicada 
pelo fator de conversão. 

§ 3° O fator de conversão será ajustado pelo órgão competente para a 
concessão do beneficio quando, nos termos das respectivas leis 
complementares, o tempo de contribuição exigido para a concessão da 
aposentadoria de servidor com deficiência, ou que exerça atividade de 
risco, ou, ainda, cujas atividades sejam exercidas sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade fisica for inferior 
Tt de que trata o § 2°. 



§ 4° O beneficio especial será pago pelo órgão gestor do Regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí;  observando as 
disposições legais aplicáveis, por ocasião da concessão de 
aposentadoria, inclusive por invalidez, ou pensão por morte pelo regime 
próprio de previdência do 
Estado do Piauí; de que trata o art. 40 da Constituição Federal, 
enquanto perdurar o beneficio pago por esse regime (RPPS), inclusive 
junto com a 
gratificação natalina. 

§ 50  O valor do beneficio especial calculado será atualizado pelo mesmo 
índice aplicável ao beneficio de aposentadoria ou pensão mantido pelo 
Regime Geral de Previdência SociaL 

§ 6° A soma do valor do beneficio especial, apurado na forma deste 
artigo, ao valor estabelecido como limite máximo para os beneficios 
do Regime Geral de Previdência Social, de que tratc4o art. 201, da 
Constituição Federal, não poderá exceder, na data de opção 
determinada no art. 1° desta Lei, a remuneração e o subsídio do servidor 
titular de cargo efetivo de qualquer dos Poderes, do Ministério Público, 
do Tribunal de Contas, e da Defensoria Pública, de suas autarquias, 
inclusive as de regime especial e fundações públicas do Estado do Piauí, 
e dos membros da magistratura, do Ministério Público,' do Tribunal de 
Contas e da Defensoria Pública." (AC) 

Cabe observar que o beneficio especial será pago pelo órgão gestor do Regime 

Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí, sendo este beneficio de nátureza diversa 

daquele pago pela PREVBAHIA, não compondo o Regulamento do Plano• de Beneficios 

PREVNORDESTE-PIAUÍ. 

Logo, não há impedimento jurídico para a adesão da Defensoria Pública ao 

Plano de Benefícios PREVNORDESTE-PIAUÍ em razão da pendência de laprovação do 

Projeto de Lei que institui Benefício Especial, tendo em conta que a instituição desse 

beneficio é de competência do Estado do Piauí, e será pago pelo órgão gestor do Regime 

Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí, de natureza diversa daqueles benefícios 

previstos no Sistema de Previdência Complementar; 

5. ANÁLISE JURÍDICA DA MINUTA DO REGULAMENTO DO 

BENEFÍCIOS PREVNOFtDESTE-PIAUÍ 

PLANO DE 



O Regulamento dos Planos de Beneficias das entidades fechadas são disciplinados 

pelas Leis Complementares Federais n° 108/01 e 109/01. Dispõe o art. 14 da Lei Complementar 

n°109/01: 

Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, 
observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador: 

- 1- beneficio proporcional diferido, em razão da cessação do vínculo 
empregatício com o patrocinador ou associativo com o instituidor antes 

1 da aquisição do direito ao beneficio pleno, a ser coeiicedido quando 
cumpridos os requisitos de elegibilidade; 

II - portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro 
plano; 

III 	 1 - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo 
participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na 
forma regulamentada; e 

IV - faculdade de o participante manter o valor de slua contribuição 
e a do patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração 
recebida, para assegurar a percepção dos benefícios nos níveis 
correspondentes àquela remuneração ou em outros definidos em normas 
regulamentares. 

A Lei Estadual n° 6.764/16, por sua vez, tratou no Capítulo III da Seção I das 

Condições Gerais dos Planos de Benefícios, dispondo em seu art. 21 o seguinte: ' 

Art. 21. Os requisitos para aquisição, manutenção e perda da qualidade 
de participante e de assistido, forma de concessão, cálculo e pagamento 
dos beneficios deverão constar do regulamento de cada plano de 
beneficio previdenciário, observadas as disposições das Leis 
Complementares Federais n° 108/01 e 109/01, e a regulámentação dos 
órgãos reguladores das entidades fechadas de previdência 
complementar. 

Um dos órgãos reguladores das entidades fechadas de previdência 

complementar é o Conselho de Gestão da Previdência Complementar, que editou a 

RESOLUÇÃO CGPC N° 08, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2004, dispondo sobre normas 

procedimentais para a formalização de processos de estatutos, regulamentos de plano de 

benefícios, convênios de adesão e suas alterações. Vejamos: 



Art. 1° O estatuto, convênio de adesão e regulamento de plano de 
beneficios das entidades fechadas de previdência complementar, e suas 
alterações, deverão observar o disposto nesta Resolução. 

Art. 400  regulamento de plano de benefícios deverá dispor sobre: 
1- glossário; 
II - nome do plano de benefícios; 
III - participantes e assistidos e condições de admissão e saída; 
IV - beneficios e seus requisitos para elegibilidade; 
V - base e formas de cálculo, de pagamento e de atualização dos 
benefícios; 
VI - data de pagamento dos beneficios; 
VII - institutos do beneficio proporcional diferido, da portabilidade, do 
resgate e do autopatrocínio; 
VIII -fontes de custeio dos benefícios e das despesas administrativas; 
IX - data certa dos repasses das contribuições e cláusula penal na 
hipótese de atraso. 
§ 1° Os institutos referidos no inciso VII deverão estar disciplinados em 
capítulo específico do regulamento, cada instituto em uma seção, e uma 
seção para as disposições comuns a todos os institutos. 
§ 20 O regulamento de plano de benefícios não deveM dispor sobre 
matéria estatutária, empréstimos e financiamentos a Participantes e 
assistidos, planos assistenciais à saúde e outras I matérias não 
relacionadas a plano de benefícios. 
§ 3° O regulamento do plano de benefícios devetiti observar a 
terminologia constante da Lei Complementar n° 109, de 2001, e, no que 
couber, da Lei Complementar n° 108, de 2001. 

Dessa forma, o Plano de Benefícios PREVNORDESTE-PIAUÍ deve observar todas 

as exigências do art. 4° da RESOLUÇÃO CGPC N° 08/2004, pelo que passamos a verificação da 

presença dessas disposições na minuta Plano: I — glossário: encontra-se no art. 2°; II - nome do 

plano de benefícios: consta do art. 1°; III - participantes e assistidos e condições de admissão e 

saída: disciplinado nos arts. 4° a 36; IV - benefícios e seus requisitos para elegibilidade: 

constantes nos art. 37 a 60; V - base e formas de cálculo, de pagamento e de atualização dos 

benefícios: previsão nos arts. 61 a 65; VI - data de pagamento dos benefícios: consta no §2° do 

art. 64; VII - institutos do beneficio proporcional diferido, da portabilidade, do resgate e do 

autopatrocínio; Capitulo IX — art. 66 a 89, restando atendida exigência do § 1° do referido 

dispositivo; VIII - fontes de custeio dos benefícios e das despesas administrativas; previsão nos 

arts. 29 a 33; e IX - data certa dos repasses das contribuições e cláusula penal na hipótese d 

atraso: previsão no art. 26, e §§. 



Verifica-se ainda que no regulamento de plano de benefícios 

PREVNORDESTE-PIAUÍ não consta dispositivos referentes a materia estatutária, 

empréstimos e financiamentos a participantes e assistidos, planos assistenciais à saúde e 

outras matérias não relacionadas a plano de benefícios, restando atendida exigência do § 

2° do art. 40  da referida Resolução. 

Como se vê, regulamento de plano de benefícios PREVNORDESTE-PIAUÍ 

atende todas as exigências da RESOLUÇÃO CGPC N° 08/2004. 

Verifica-se ainda previsão de "Beneficio de Longevidade do Assistido, 

classificado como Beneficio de Risco, estruturado na modalidade de Contribuição 

Definida percebido em forma de Renda Mensal, quando a cobertura for éontratada com 

seguradora." (Art. 37, V, do Regulamento do PREVNORDESTE-PIAUÍ). Observe-se que o 

financiamento desse beneficio ficará a cargo de cobertura securitária, com adesão facultativa do 

Participante ou assistido. 

Esse modelo de financiamento desse beneficio encontra fundamento no Art. 27, § 1°, 

da Lei n°6.764/16, que assim dispõe: 

Art. 27.(.) 
§ 1° O Plano de Custeio referido no caput poderál  na forma do 
regulamento, prever cobertura de Longevidade, sendo esta destinada ao 
beneficio de longevidade, contradada pela Entidade AdMinistradora do 
Plano de Benefícios junto à seguradora, para adesão facultativa do 
Participante ou assistido. 

Logo, cuida-se de modelo de cobertura previsto em lei, pelo que não há 

qualquer reparo a fazer ao Regulamento de Plano de Benefícios PREVNORDESTE-

PIAUÍ também nesse ponto. 

Em conclusão, a minuta do Regulamento do Plano de Benefícios 

PREVNORDESTE-PIAUÍ atende a todas as disposições das Leis Complementares 

Federais n° 108/01 e 109/01, da Lei Estadual n° 6.764/16, bem como da RESOLUÇÃO 

CGPC N° 08/2004. 

6. ANÁLISE JURÍDICA DA MINUTA DO CONVÊNIO DE ADESÃO DA DEFENSORIA 
, 

PÚBLICA AO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVNORDESTE-PIAUÍ ADMINISTRADO 

PELA PREVBAHAIA 
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Prevê o art. 13 da Lei Complementar n° 109, de 29 de maio de 2001 o seguinte: 

Art. 13. A formalização da condição de patrocinador 9u instituidor de 
um plano de beneficio dar-se-á mediante convênio de adesão a ser 

1 celebrado entre o patrocinador ou instituidor e a entidade fechada, em 
relação a cada plano de benefícios por esta administrado e executado, 
mediante prévia autorização do órgão regulador e fiscalizador, 
conforme regulamentação do Poder Executivo. 

O procedimento para a formalização do convênio de adesão citado na norma 

transcrita acima também é regulado pela Resolução CGPC N° 08/2004 do Conselho de Gestão da 

Previdência Complementar, que exige as seguintes disposições: 

Art. 300  convênio de adesão deverá conter 
1- qualificação das partes e seus representantes legais; 
II - indicação do plano de benefícios a que se refere a adesão; 
III - cláusulas referentes aos direitos e às obrigações de patrocinador ou 
instituidor e da entidade fechada de previdência complementar; 
IV - cláusula com indicação do início da vigência do convênio de 
adesão; 

I 	, 
V - cláusula com indicação de que o prazo de vigência sera por tempo 
indeterminado; 
VI - condição de retirada de patrocinador ou instituidor; 
VII - previsão de solidariedade ou não, entre patrocinadores ou entre 
instituidores, com relação aos respectivos planos; 
VIII - foro para dirimir todo e qualquer questionameáto oriundo do 
convênio de adesão. 

Dessa forma, a minuta do Convênio de Adesão da Defensoria Pública ao Plano De 

Beneficios PREVNORDESTE-PIAUÍ deve observar todas as exigências do art. 3° da 

RESOLUÇÃO CGPC N° 08/2004, pelo que passamos à verificação da pri esença dessas 

disposições na minuta apresentada: I - qualificação das partes e seus representantes legais: 

verificada no preâmbulo da minuta; II - indicação do plano de benefícios a citie se refere a 

adesão: CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO; III - cláusulas referentes aos direitos e às 

obrigações de patrocinador ou instituidor e da entidade fechada de previdência complementar: 

CLÁUSULAS SEGUNDA A DÉCIMA: IV - cláusula com indicação do inicio da vigência do 

convênio de adesão: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA; V - cláusula com indièação de que o 

a>- 
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prazo de vigência será por tempo indeterminado: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA; VI - 

condição de retirada de patrocinador ou instituidor: CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA; VII - 

previsão de solidariedade ou não, entre patrocinadores ou entre instituidores, c
I 
om relação aos 

respectivos planos: CLÁUSULA SEXTA; VIII - foro para dirimir todo e qualquer 

questionamento oriundo do convênio de adesão: CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. 

Como se vê, minuta do Convênio de Adesão da Defensoria Pública ao Plano de 

Benefícios PREVNORDESTE-PIAUÍ atende todas as exigências da Lei COmplementar n° 

109/2001 da RESOLUÇÃO CGPC N°08/2004. 

7. CONCLUSÕES 

A Comissão de Defensores Públicos designada para estudo e análise jurídica da 

proposta de Adesão ao Plano de Benefícios PREVNORDESTE-PIAUÍ de Previdência 

Complementar a ser formalizado através de Convênio de Adesão entre o Estado cio Piauí, através 

da Defensoria Pública do Estado do Piauí, e a Fundação de Previdência Coinplementar do Estado 

da Bahia - PREVIBAHIA, no exercício de suas atribuições conferidas pela Portaria GDPG n° 

528/2018, vem apresentar as seguintes conclusões: 

A adesão da Defensoria Pública ao Plano de Benefícios PREVNORDESTE-
1 

PIAUÍ de Previdência Complementar administrado pela PREVBAHIA não 

viola preceito constitucional ou legal, recomendando-se ainda a adesão 
1 

considerando as justificativas apresentas pelo Estado; 

b) Não há impedimento jurídico para a adesão da Defensoria Pública ao Plano de 
1 

Benefícios PREVNORDESTE-PIAUÍ em razão da pendência dei aprovação do E 
Projeto de Lei que institui Benefício Especial, tendo em conta que a instituição 

desse benefício é de competência do Estado do Piauí, e será pago pelo órgão 

gestor do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí, de 
1 

natureza diversa daqueles benefícios previstos no Sistema de Previdência 

Complementar, recomendando a Comissão, contudo, que a Defensoria Pública 

aguarde a tramitação do referido Projeto de Lei para efetiva a adesão em 

questão; 

A minuta do Regulamento do Plano de Benefícios PREVNORDESTE-PIAUÍ 

atende a todas as disposições das Leis Complementares Federais n° 108/01 e 



R ES 

De ensor Público e meirbro da Comissão 

109/01, da Lei Estadual n° 6.764/16, bem como da RESOLUÇÃO CGPC N° 

08/2004. 

A minuta do Convênio de Adesão da Defensoria Pública ao Plano de Benefícios 

PREVNORDESTE-PIAUÍ atende todas as exigências da Lei Complementar n° 

109/2001 da RESOLUÇÃO CGPC N° 08/2004; 

Recomendar que a Defensoria Pública observe as consequência' s jurídicas da 

adesão da defensoria pública ao plano PREVNORDESTE-PIAUÍ de 

Previdência Complementar gerido pela PREVIBAHIA descritas no item 3 do 

presente Relatório para fins de planejamento institucional, bem como promova 

campanhas informativas buscando orientar os atuais Defensores Públicos e 

servidores efetivos sobre eventual migração para o regime de Previdência 

Complementar. 

Teresina, 15 de maio de 2019. 

él 

i 
ALESSAN 9/  • 4 , BRADE SPÍND LA 

Defensor Público e membro da Co ISSãO 

V 

ARILSON 13
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De nsor Públko embr a Comiss- ‘ 
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I ANOVICK FEITOSA DIAS PINflEIRO 

Defensor Público e membro da Comissão 
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