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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Xuxu Dal Molin

Acrescenta os parágrafo 6°, 7°, 8°, 9º e 10º ao artigo 7º do projeto de lei complementar nº 6/2020,
Mensagem nº 17/2020, com a seguinte redação:

“Artigo 7º....”

§6º.  A entidade priva de previdência complementar, eventualmente criada deverá fazer publicação
anual, na Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso e em sítio oficial da administração pública, dos
seus demonstrativos contábeis, atuariais, financeiros e de benefícios, sem prejuízo do fornecimento de
informações aos participantes e assistidos do plano de benefícios previdenciários complementares e
ao órgão regulador e fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar, na forma das
Leis Complementares federais nos 108 e 109, ambas de 29 de maio de 2001.

§7º. Os bens e direitos, e seus frutos e rendimentos, que integram o patrimônio dos planos de
benefícios e dos respectivos fundos previdenciários de que trata esta lei, não se comunicam:

I - com os recursos do plano de gestão administrativa da entidade de previdência complementar;

II - com os recursos de outros planos de benefícios; e

III - com o patrimônio dos patrocinadores.

§8º. Cada plano de benefícios, e respectivos fundos previdenciários, possui independência patrimonial
em relação a outros planos de benefícios, além de identidade própria em relação aos aspectos
regulamentares, cadastrais, atuariais, contábeis e de investimentos.

§ 9º O patrimônio de um plano de benefícios não responde por obrigações de outro plano de
benefícios, ainda que administrado pela mesma entidade fechada de previdência complementar, nem
por obrigações próprias do patrocinador.

§10º Os recursos integrantes do plano de gestão administrativa responderão pelas dívidas cíveis,
fiscais, trabalhistas ou de qualquer outra natureza decorrentes das atividades da entidade fechada de
previdência complementar responsável pela sua administração.”
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JUSTIFICATIVA

A proposta visa dar transparência à eventual entidade privada de previdência complementar criada, nos
termos do artigo 7º. É natural que entidade publique anualmente suas contas a fim de que os contribuintes,
servidores efetivos e comissionados, possam fiscalizar os trabalhos da gestora de suas futuras
aposentadorias.

Ademais, a razão para que ainda muitos Estados e Municípios não tenham instituídos suas próprias
entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) para seus servidores, é o número de novos
servidores ser insuficiente para sustentar o custo de manutenção da mencionada entidade. O desafio de se
implementar EFPC nesses entes torna-se ainda maior quando levamos em conta o fato de parte significativa
dos servidores estaduais e municipais possuírem carreiras estruturadas com salários inferiores ao teto do
Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A implantação de EFPC nos entes federados ganha urgência ainda maior quando se leva em conta a
diversidade de fatores que afeta a sustentabilidade dos RPPS, tais como os desequilíbrios históricos desses
regimes (sobretudo no período anterior a 1998), a manutenção de algumas regras especiais de benefícios e
o aumento da expectativa de sobrevida da população brasileira.

Em propostas anteriores objetivou-se, com o intuito de diminuir os custos e viabilizar a existência de
previdência complementar para os Municípios, permitir que a Entidade criada pelo Estado administre planos
de benefícios de caráter previdenciário, patrocinados por Municípios que instituam os correspondentes
Regimes de Previdência Complementar.

Nesse contexto, deveria haver previsão para proteção do patrimônio da entidade, haja vista a possibilidade
de multiplicidade de patrocinadores do sistema, desta forma tentou tratar-se de forma mais minuciosa a
afetação patrimonial dos planos de benefícios administrados pela futura entidade, da mesma forma como o
ente federal está propondo pelo Projeto de Lei federal nº 6088, de 2016, que altera a Lei federal nº 12.618,
de 2012.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Junho de 2020

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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