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39º CONGRESSO REFORÇOU A CONFIANÇA NO
SISTEMA, DIZ LUÍS RICARDO

Ao transmitir algumas palavras na Plenária 7, que encerra o 39º Congresso, o Presidente Luís Ricardo Marcondes Martins
reiterou o compromisso da atual gestão da Abrapp de “cada vez mais fazer o sistema fechado de previdência complementar
ser visto como parte importante da solução dos problemas do País”.
Luís Ricardo notou ainda que as respostas dadas pelos congressistas às enquetes do “Plano 2022” reforçam a certeza de que
o sistema irá voltar a crescer, reinventado e mostrando-se flexível como as atuais condições exigem. E voltou a pedir a
recriação do Ministério da Previdência, como parte do esforço para abrir um amplo debate acerca do melhor modelo
previdenciário para o País. Uma discussão, é claro, capaz de ir muito além de medidas puramente paramétricas.
A enquete realizada durante a plenária mostrou que a palavra mais citada para resumir a participação no Congresso foi
“Inovação”, seguida por “Mudança” e “Conhecimento”. Os termos apareceram em uma nuvem de palavras que destacava as
mais acionadas pelo público, que respondiam às questões em tempo real.
Na sequência, foram apresentadas 12 questões sobre propostas para a Previdência Complementar Fechada, no contexto do
próximo governo. As respostas foram sintetizadas em um gráfico que mostrou o impacto e o esforço relacionados a cada uma
das questões. Para terminar, o sistema recolheu informações sobre a motivação e comprometimento com o Plano 2022. A
pergunta sobre a motivação a agir dentro da realidade após a participação no 39° CPCF alcançou a expressiva nota média de
8,2.

Com os planos familiares número de participantes do sistema deve dobrar
O número de participantes em fundos de pensão deve dobrar a partir da decisão, aprovada na semana passada, de permitir a
inclusão de parentes dos participantes nos planos de previdência complementar fechada, noticia o SITE SEGS, especializado
em seguros.
A estimativa é do presidente da Abrapp. A associação vinha defendendo há tempos à possibilidade de incluir os parentes nos
planos dos fundos de pensão e considera a medida como uma das que podem dar impulso ao sistema. “Temos sete projetos
no Legislativo visando esse fomento”, lembra Luís Carlos Martins. “Se essas medidas de estímulo tributário forem aprovadas, é
possível que o contingente de beneficiados some 15 milhões de pessoas no médio prazo”. A afirmação foi feita nesta terçafeira (11), em Florianópolis, sede do 39º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada.

Judicialização já responde por 15% dos pagamentos do INSS
O INSS desembolsou R$ 92 bilhões em 2017 para pagar aposentadorias e outros benefícios concedidos ou reativados por
determinação da Justiça, informa a FOLHA DE S. PAULO.
Isso representa 15% do total de R$ 609 bilhões pagos a beneficiários da Previdência no ano passado. O cálculo é resultado de
uma fiscalização do TCU (Tribunal de Contas da União) que será discutida no fim de setembro.
Apesar de o INSS ser conhecido por ocupar o posto de maior litigante do país, a falta de dados consolidados sobre o tema
dificulta a análise da evolução desse problema e a proposta de soluções. Para conseguir dimensionar a judicialização, a
auditoria levantou dados de diversos órgãos sobre concessão de aposentadorias, gastos previdenciários, tramitação de
processos de direito previdenciário, orçamento e despesa com servidores.

