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NOTÍCIAS

Ancep completa 34 anos cada vez mais fortalecida e
respeitada
30/09/19

 
A ANCEP completou na última sexta-feira 34 anos de existência e o fez mostrando-se cada vez mais valorizada como
interlocutora pelos principais atores da previdência complementar fechada, crescentemente proativa e firme em sua parceria
com a ABRAPP.  Justo na semana de seu aniversário a nossa Associação iniciou mais duas séries de apresentações de
seminários destinados a orientar os ancepianos quanto a temas que figuram com destaque em nossa agenda, ao mesmo
tempo em que teve diretores e conselheiros recebidos por autoridades.

Na quinta-feira (26) a ANCEP foi recebida pelo Diretor-Superintendente da Previc, Lucio Rodrigues Capelletto, que defendeu
um plano de contas mais próximo do utilizado pelas instituições financeiras e na medida do possível e cabível inspirado no
modelo do Banco Central. Na véspera (25), a Associação esteve com o Subsecretário de Previdência Complementar do
Ministério da Economia, Paulo Fontoura Valle,  tendo a conversa girado basicamente em torno de questões associadas ao
fomento do sistema e a contribuição que os contabilistas e a entidade que os representa podem oferecer para que a
previdência complementar retome de maneira mais firme o seu crescimento e o faça de forma sustentável.

Na passagem da data o Presidente Roque exaltou a parceria com a ABRAPP e sublinhou o desejo que a ANCEP cresça
mantendo a sua imagem marcantemente técnica, para assim continuar sendo respeitada como interlocutora capaz de estar
sempre contribuindo para o melhor encaminhamento das questões.

Eventos para orientar em Brasília, São Paulo e Salvador

O seminário Nova EFD Reinf, DCTFWeb e Relação com o e-Social está sendo apresentado hoje (30) em  Curitiba (30/09), e
em seguida em Brasília (04/10).
 
O professor é Edgar Grassi, um dos maiores especialistas na matéria. Com as mudanças operadas no eSocial, as
informações de natureza tributária, inclusive para o financiamento da previdência social, serão tratadas pela EFD-Reinf,
módulo do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, instituído pelo Decreto n. 6022, de janeiro de 2007.
 
Essa nova obrigação, EFD - Reinf, tem como prazo de entrega a partir de 10 de janeiro de 2020, relativamente aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1 de janeiro de 2020. Todas as informações prestadas na EFD - Reinf serão consolidadas
com eSocial no ambiente da DCTFweb, que será responsável pela a emissão do Darf (Documento de arrecadação da
Receita Federal), esclarece Edgar.

Orçamento - A programação da ANCEP oferece também o seminário  Orçamento EFPCs: Gestão e Práticas aplicadas aos
Fundos de Pensão, que está sendo apresentado hoje (30) em Florianópolis (SC) , amanhã  (01/10) em São Paulo (SP) e no
próximo dia 7 em Salvador.

Fusão entre Previc e Susep só em 2020
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A fusão entre a Previc e a Susep deverá ficar para 2020, diz nota na seção "Broadcast", publicada no jornal O Estado de S.
Paulo.

A nota, depois reproduzida em diversas outras mídias, diz que a  união das duas superintendências, que vai criar uma “super
autarquia” com R$ 1,9 trilhão em recursos sob supervisão, foi postergado em meio às prioridades do governo em torno da
aprovação das reformas da Previdência e tributária. O projeto de lei que trata da unificação já estava na Casa Civil, mas por
decisão da própria superintendente da Susep, Solange Vieira foi solicitado que o mesmo retornasse ao Ministério da
Economia, uma vez que o ambiente atual não comportaria o debate.
 
A medida, arremata a nota,  visa a evitar que tanto a Susep quanto a Previc sofram paralisações enquanto o projeto não
anda. O reenvio está a reboque das reformas macroeconômicas.

Petros: STJ suspense 310 liminares que impedem entidade de cobrar contribuições
extraordinárias

O STJ tornou sem efeito 310 liminares que suspendia ou alterava as cobranças extras para o Plano de Equacionamento do
Déficit do Fundo de pensão Petros. O presidente do tribunal, ministro João Otávio de Noronha,em maio, já havia suspendido
outras decisões do Tribunal de Justiça do Rio que reduzia em 50% essas cobranças.  Agora, estendeu o mesmo
entendimento para outras liminares sobre o tema, informava no sábado, em sua edição digital, o jornal O Globo, reproduzido
nos sites Sindsegs, Arena do Pavini , SOS Petros e Metro1.

Segundo a nota, o fundo de pensão “vai restabelecer a cobrança integral das contribuições extraordinárias de aposentados
e pensionistas que estavam cobertos por liminares a partir da folha de outubro, a ser paga no próximo dia 25”. Para os
trabalhadores que participam do fundo e ainda estão na ativa, a cobrança será feita pela Petrobras e outras empresas do
grupo ligadas ao fundo.  

Um segundo jornal, o Valor Econômico, traz detalhes: "Assim, ficam sem efeito todas as liminares que tenham suspendido
ou alterado os percentuais das cobranças do Plano de Equacionamento do Déficit acumulado até 2015 (PED-2015)", afirmou
em nota a Petros.
 
Ainda segundo o texto, a data de restabelecimento da cobrança integral dos participantes ativos que estavam cobertos por
liminares dependerá dos respectivos patrocinadores.


