
Fundos de pensão podem ter regras mudadas 
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Alterações tornam mais rígidas as normas das entidades e flexibilizam direitos dos participantes. 
 
A SPC (Secretaria de Previdência Complementar) prepara um conjunto de mudanças nas regras 
dos fundos de pensão. As medidas, que deverão ser apreciadas nos próximos meses pelo CGPC 
(Conselho de Gestão da Previdência Complementar), tornam mais rígidas as normas de 
governança adotadas pelas entidades e ainda flexibilizam os direitos dos participantes. 
 
O secretário de Previdência Complementar, Adacir Reis, disse à Folha que no próximo mês a 
secretaria apresentará ao CGPC -instância que regula o setor- uma proposta para mudar a tábua 
de mortalidade usada pelos fundos de pensão. Elaborada com base em estudos estatísticos, a 
tábua de mortalidade serve para calcular a expectativa de vida das pessoas com base na idade. 
 
Atualmente, existe um piso para a adoção de tal instrumento, que é a tábua AT 49. O governo 
quer que os fundos adotem premissas mais conservadoras nos cálculos para pagamento dos 
benefícios. 
 
Com isso, as entidades serão obrigadas a usar uma tábua que reflete uma maior expectativa de 
vida da população (AT 83). Isso vai exigir que os fundos reservem mais dinheiro para o 
pagamento das aposentadorias e pensões. 
 
Pela tábua AT 49, a pessoa que chega aos 55 anos de idade ainda viverá até os 76 anos. Já pela 
tábua AT 83, a expetativa aos 55 anos é viver até os 82 anos. 
 
Na mesma proposta, a SPC sugerirá que os fundos alterem regras referentes à taxa de 
rotatividade. Hoje, somente se a empresa que patrocina o fundo atingir uma taxa de rotatividade 
(demissões e contratações) acima de 5% precisa justificar tal variação. A secretaria quer acabar 
com esse limite. "Qualquer rotatividade deverá ser justificada", diz Reis. 
 
Para a reunião do CGPC de novembro, as mudanças propostas pela secretaria serão diretamente 
ligadas a direitos dos participantes. O secretário adianta que serão apreciadas regras da 
portabilidade e do resgate. 
 
A portabilidade é um mecanismo que permite aos participantes transferir de um plano de 
previdência para outro as contribuições pagas por ele e pela empresa patrocinadora do fundo. 
Por enquanto, apenas os participantes de 120 entidades podem lançar mão da portabilidade. Isso 
porque somente essas instituições tiveram seus novos regulamentos aprovados pela SPC. 
A legislação, no entanto, proíbe quem já cumpriu os requisitos para aposentadoria a possibilidade 
de portar suas reservas. "O "elegível" não pode portar." 
 
A proposta é acabar com esse impedimento. "Na hora de se aposentar, o participante poderá 
escolher qual fundo é mais vantajoso para ele. Se fica no atual plano ou se opta por outro." 
Para portar os recursos, a legislação estabelece que é preciso ter uma carência de três anos de 
contribuição ao fundo e haver o rompimento do vínculo empregatício. "E a aposentadoria é um 
rompimento desse vínculo", diz Reis. 
 
Na mesma proposta de resolução, a SPC quer acabar com a proibição de que recursos portados 
sejam resgatados pelos participantes. "Hoje, a lei proíbe resgatar o que foi portado. Isso emperra 
o mecanismo da portabilidade", diz Reis. No resgate, o participante pode sacar apenas os recursos 
de suas contribuições. A tributação sobre a operação é alta. 
 
A SPC também quer discutir a possibilidade de tornar obrigatória a atuação dos fundos de pensão 
no mercado de capitais somente nas chamadas plataformas eletrônicas. Isso acabaria com a 
intermediação de operações pelas corretoras de valores. "Por enquanto, estamos apenas 
levantando essa discussão", disse Reis. 
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Previdência abrirá mão de R$ 14 bi  
Julianna Sofia  
 
A Previdência Social abrirá mão de R$ 14,05 bilhões no próximo ano para garantir redução ou 
isenção de contribuições a empresas, entidades e segurados. 
 
O valor da renúncia previdenciária é 9,8% superior ao previsto para este ano, quando R$ 12,79 
bilhões deixarão de entrar no caixa da Previdência. Em 2000, esse volume não chegava a R$ 5 
bilhões. 
 
Para 2006, cálculos atuariais elaborados pelo Ministério da Previdência indicam que o déficit no 
pagamento de pensões e aposentadorias chegará a R$ 46,1 bilhões. O governo trabalha, no 
entanto, com números mais ambiciosos e projeta saldo negativo de R$ 39 bilhões para o próximo 
ano. 
 
A diferença, avalia o Executivo, virá de medidas gerenciais que estão sendo adotadas, como o 
recadastramento dos aposentados, marcado para começar em novembro. 
 
Segundo informações enviadas pelo Executivo na proposta orçamentária de 2006, a renúncia 
previdenciária projetada para o ano que vem representará 11,82% da receita líquida do setor. 
Pelos cálculos do governo, será o equivalente 0,66% do PIB (Produto Interno Bruto, soma das 
riquezas produzidas pelo país no ano). Praticamente metade dos R$ 14,05 bilhões beneficiará 
micro e pequenas empresas. 
 
As micro e pequenas empresas que fazem parte do Simples (sistema simplificado de pagamento 
de impostos) têm a contribuição previdenciária substituída por uma outra calculada sobre a 
receita bruta mensal. 
 
A alíquota cobrada varia de acordo com o faturamento da empresa no ano. Na regra geral para as 
demais empresas, a contribuição patronal equivale a 22% sobre a folha de pagamento. 
Com as regras diferenciadas, a renúncia previdenciária dessas empresas em 2006 chegará a R$ 
7,1 bilhões. Para este ano, a previsão é que a parcela da Previdência no Simples gere alívio 
tributário de R$ 6,47 bilhões para as micro e pequenas empresas. 
 
Filantropia 
 
As entidades filantrópicas serão atendidas no ano que vem com renúncia de R$ 4,3 bilhões. Para 
essas instituições, a legislação garante isenção da contribuição previdenciária patronal. 
A previsão do governo é que 167 mil filantrópicas sejam contempladas. Em 2005, a projeção do 
governo mostra que as entidades deixarão de pagar R$ 3,91 bilhões. 
 
Desde 2002, a receita das exportações do setor rural (agroindústria e produtor rural pessoa 
jurídica) está isenta de contribuir para a Previdência. 
 
Para a produção destinada ao mercado interno, a contribuição previdenciária é calculada sobre a 
comercialização da safra. 
 
Os produtores recolhem 2,6% sobre a receita bruta decorrente das vendas. 
Esse benefício para o setor rural exportador terá impacto negativo de R$ 2,36 bilhões nas contas 
da Previdência Social. O valor fica acima dos R$ 2,15 bilhões de renúncia garantida para os 
produtores neste ano. 
 



Outros R$ 285 milhões deixarão de ser arrecadados, pois a Previdência reduziu as alíquotas pagas 
pelo trabalhador com remuneração até três salários mínimos para neutralizar os efeitos da CPMF 
(contribuição sobre movimentação financeira). 
 
Assim, em vez de sofrer desconto relativo à contribuição igual a 8% e 9%, os segurados 
contribuem com menos (7,65% e 8,65%). A compensação da CPMF de 0,38% custará aos cofres 
do governo R$ 259 milhões no ano que vem. 
 
Além da renúncia previdenciária, a proposta orçamentária federal de 2006 prevê renúncia fiscal de 
R$ 42,5 bilhões. Neste ano, esse número deverá ficar em R$ 31,3 bilhões. 
 



 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo. 8 out. 2005, Dinheiro, p. B7. 


